
CIC 
Cynhelir cyfarfod nesaf CIC yn Capel 
Coch am 7.00 o’r gloch nos Wener yr 
wythnos hon, Chwefror 28.  
 

Ar y We 
Gwefan yr Ofalaeth 

Cofiwch fod gan yr Ofalaeth wefan sy’n 
cynnwys gwybodaeth am yr eglwysi a’u 
gwaith.  Mae copi o Gronyn yn cael ei 
osod ar y wefan bob nos Sul, ac felly os 
na chawsoch gopi yn y capel am unrhyw 
reswm mae modd ei ddarllen ar y wefan.   
Yn syml iawn, chwiliwch am gronyn.org 
 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Yn Nhŷ Elidir  
Dydd Sul, Mawrth 1: Gwasanaethir am 
3.30 o’r gloch gan y Gweinidog.    
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Chwefror 25: CICiau 
yn Capel Coch rhwng 3.00 a 4.30 o’r 
gloch.   

Nos Wener, Chwefror 28: Cynhelir  
CIC am 7.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Mawrth 1: Gwasanaethir 
am 10.00 o’r gloch gan y Parchg Gwyn-
daf Jones, Bangor. Bydd yr Ysgol Sul am 
11.15 o’r gloch.  
 

CARMEL 
Dydd Llun, Chwefror 24: Sylwch os 
gwelwch yn dda NA chynhelir y Te Bach 
misol heddiw.   
Nos Wener, Chwefror 28: Dwylo 
Prysur am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Mawrth 1: Bydd 
Gwasanaeth Gŵyl Ddewi yng ngofal y 
plant a’r ieuenctid am 10.30 o’r gloch, 
gyda phaned i ddilyn. Gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog. Bydd 
hon yn oedfa Gymundeb. 
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Mawrth 1: Bydd yr  Ysgol 
Sul am 10.00 o’r gloch. Gwasanaethir yn 
yr oedfa am 2.00 o’r gloch gan y Parchg 
Emlyn Richards, Cemaes.   
 
 

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 
 

Mawrth 1 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 8 
5.00 p.m. - Y Parchg Dafydd Coetmor 
Williams 
 

Mawrth 15 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 22 
5.00 p.m. - Miss Eleri Jones 

Y mis nesaf - Llanberis 

  
Mawrth 1 

10.00 a.m. - Y Parchg Gwyndaf Jones 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
 

Mawrth 8 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Yr Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 15: 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
 

Mawrth 22 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

Dros y ddau Sul diwethaf gohiriwyd 
oedfaon mewn sawl capel ar draws y 
wlad, yn cynnwys rhai o’n hoedfaon yn 
yr Ofalaeth hon, oherwydd y stormydd.  
Hen brofiad diflas bob amser i eglwysi 
yw methu â chynnal oedfa’r Sul am ba 
reswm bynnag, ond cwbl resymol a 
dealledig oedd y penderfyniadau a 
wnaed dros y pythefnos diwethaf er 
sicrhau diogelwch yr addolwyr.  
 
Ond rheswm cwbl wahanol a gafwyd 
dros ohirio’r oedfa mewn un capel lleol 
fore Sul diwethaf. Nid y storm, ond 
lladrad fu’n gyfrifol am ohirio’r oedfa 
yng nghapel Caersalem, Caernarfon. 
Fore Sul, gwelwyd bod rhywun neu 
rywrai wedi cymryd mantais o bosibl ar 
y storm a fu’n rhuo dros nos i dorri i 
mewn i’r capel er mwyn lladrata 
gwerth miloedd o bunnoedd o offer, yn 
cynnwys offer sain a thaflunio a 
chyfieithu yn ogystal ag offerynnau 
cerdd a nwyddau cegin. 
 
Fel y gwyddoch o bosibl, mae Capel 
Caersalem yn cydweithio’n agos â 
Chynllun Efe i gynnal ein gweithiwr 
plant, ieuenctid a theuluoedd. Byddai 
clywed am ladrad mewn unrhyw gapel 
yn ddigalon, ond mae’n fwy trist fyth 
pan ydym yn adnabod yr eglwys. Ni 
allwn lai na chydymdeimlo â’r eglwys 
a’i gweinidog, y Parchg Rhys Llwyd, 
heddiw. Ni allwn chwaith ond edmygu 
ymateb doeth a graslon Rhys i’r lladrad 
a oedd nid yn unig yn sôn am yr angen 
i faddau ond yn mynegi cydymdeimlad 
â phobl sydd, oherwydd anawsterau ac 
amgylchiadau o bosibl, yn cyflawni’r 

fath droseddau. Mae’r lladrad, meddai, 
wedi cadarnhau galwad yr eglwys i 
wasanaethu a chynorthwyo o fewn ei 
chymuned yn lleol. Mewn sefyllfa mor 
drist, mae ymateb Rhys wedi bod yn 
chwa o awel iach ac yn dystiolaeth 
lachar i Efengyl gras. Mor wahanol i’r 
ymateb y gellid yn rhwydd iawn ei 
ddychmygu oddi wrth eraill a fyddai 
wedi condemnio’r lladron a bytheirio 
ynghylch y diffyg parch at gapel ac 
eglwys a phopeth sanctaidd. 
 
Dymunwn yn dda i bawb yng nghapel 
Caersalem. Aeth gwaith yr eglwys yn 
ei flaen yn ystod yr wythnos, a chaiff 
yr oedfaon arferol eu cynnal heddiw. 
Yn amlwg, nid peth braf yw dioddef 
trosedd o’r fath. Fel y dywedodd Rhys, 
yr oedd i’r holl offer, er mai pethau 
materol oeddent, eu harwyddocâd fel 
pethau a oedd yn rhan o genhadaeth yr 
eglwys. Ond yng nghanol y tristwch, y 
mae o leiaf un cysur rhyfedd i bobl 
Caersalem o weld mai eu capel hwy a 
dargedwyd gan y lladron. Nid digwydd 
taro ar gapel a oedd yn llawn o offer 
gwerthfawr a wnaeth y lladron, pwy 
bynnag oeddent. Gwyddent yn iawn 
fod yn y capel hwn, yn wahanol i’r 
rhelyw o gapeli’r ardal, offer drudfawr 
o’r fath. A gwyddent hynny am fod yr 
eglwys dros y blynyddoedd diwethaf 
wedi bod yn dystiolaeth effeithiol, a’i 
gwaith wedi bod yn amlwg o fewn y 
gymuned leol ac ehangach. Gwaetha’r 
modd, arwydd o’r fendith a fu ar y 
gwaith yw bod hyd yn oed ladron wedi 
dod yn ymwybodol ohono. Ac mewn 
ffordd od, mae hynny’n destun diolch.  

Lladrad 

Gronyn 
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Gofalaeth Fro’r Llechen Las 
 

Cefnywaun (P), Deiniolen 
Ebeneser (A), Deiniolen 

Capel Coch a Rehoboth (P), Llanberis 
Nant Padarn A), Llanberis 
Bethlehem (A), Talybont  
Carmel (A), Llanllechid 

 
Gweinidog: Y Parchg John Pritchard 

Cilfynydd, Llanberis, Gwynedd 
Ffôn: 01286 872390 

e-bost: john.cilfynydd@btinternet.com 
 

Gwefan yr Ofalaeth: 
gronyn.wordpress.com 

neu gronyn.org 

Heddiw 
Cynhelir Oedfa Deulu yn Capel Coch am 
10.30 o’r gloch yng ngofal Mrs Susan 
Williams a’r Gweinidog.  
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan Dr Huw Tegid Roberts. Diolch 
iddo am ei wasanaeth unwaith eto. 
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch a gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.      
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch a gwasanaethir am  2.00 
o’r gloch gan y Gweinidog. 
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau am wellhad 
buan at bawb sydd heb fod yn dda a phob 
teulu a gollodd anwyliaid dros y misoedd 
diwethaf. Os gwyddoch am aelodau ein 
heglwysi sydd yn yr ysbyty wnewch chi 
roi gwybod i ni os gwelwch yn dda. 
Byddai’n dda cael gwybod os byddai’r 
aelodau hynny’n falch o gael ymweliad 
gennym ar ran yr eglwys. Gwell yw 
clywed ddwywaith neu dair na pheidio â 
chlywed o gwbl. 

Gŵyl Ddewi 
Fore Sul nesaf, a hithau’r cyntaf o Fawrth 
ac yn Ddydd Gŵyl Ddewi, bydd plant ac 
ieuenctid Carmel Llanllechid yn cynnal 
gwasanaeth Gŵyl Ddewi yn y capel am 
10.30 o’r gloch.  Estynnir croeso cynnes i 
bawb ymuno â hwy.  Wedi’r oedfa, bydd 
paned a chacen yn y festri, ac edrychir 
ymlaen at eich gweld yno. 

Maeth o Mathew 
‘“Nid pawb sy'n dweud wrthyf, 
‘Arglwydd, Arglwydd’, fydd yn mynd i 
mewn i deyrnas nefoedd, ond y sawl 
sy'n gwneud ewyllys fy Nhad, yr hwn 
sydd yn y nefoedd. Bydd llawer yn 
dweud wrthyf yn y dydd hwnnw, 
‘Arglwydd, Arglwydd, oni fuom yn 
proffwydo yn dy enw di, ac yn dy enw 
di yn bwrw allan gythreuliaid, ac yn dy 
enw di yn cyflawni gwyrthiau law-
er?’ Ac yna dywedaf wrthynt yn eu 
hwynebau, ‘Nid adnabûm erioed mo-
honoch; ewch ymaith oddi wrthyf, chwi 
ddrwgweithredwyr.’ 
 
“Pob un felly sy'n gwrando ar y geiriau 
hyn o'r eiddof ac yn eu gwneud, fe'i 
cyffelybir i un call, a adeiladodd ei dŷ ar 
y graig. Disgynnodd y glaw a daeth y 
llifogydd, a chwythodd y gwyntoedd a 
tharo yn erbyn y tŷ hwnnw, ond ni 
syrthiodd, am ei fod wedi ei sylfaenu ar 
y graig. A phob un sy'n gwrando ar y 
geiriau hyn o'r eiddof a heb eu gwneud, 
fe'i cyffelybir i un ffôl, a adeiladodd ei 
dŷ ar y tywod. A disgynnodd y glaw a 
daeth y llifogydd, a chwythodd y 
gwyntoedd a tharo yn erbyn y tŷ 
hwnnw, ac fe syrthiodd, a dirfawr oedd 
ei gwymp.” 
 
Pan orffennodd Iesu lefaru'r geiriau 
hyn, synnodd y tyrfaoedd at yr hyn yr 
oedd yn ei ddysgu; oherwydd yr oedd 
yn eu dysgu fel un ag awdurdod gan-
ddo, ac nid fel eu hysgrifenyddion’  
(Mathew 7:21-29).  

Crefft, Cân a Stori 
Roedd yn dda gweld criw da iawn wedi 
dod i’r pnawn Crefft, Cân a Stori yn  
Capel Coch ddydd Mercher. 
 
Diolch yn fawr iawn i Susan am yr holl 
waith paratoi ar gyfer y sesiwn. Mae yna 
waith mawr y tu cefn i’r sesiynau dwy 
awr hyn: pob math o syniadau i feddwl 
amdanynt a phob math o nwyddau i’w 
trefnu er mwyn cadw pawb yn brysur.  
 
Mae Crefft, Cân a Stori yn gyfle arbennig 
i rieni a phlant wneud y gwaith crefft a 
chael blas ar addoliad syml. Thema’r cyf-
an ddydd Mercher oedd ‘Cariad’, cariad 
at deulu, cariad at ffrindiau, a chariad 
Duw atom ninnau. Soniwyd am ddameg 
y Mab Afradlon yn yr addoliad tua di-
wedd y sesiwn.    
 

Cymdeithas   
Deiniolen 

Yng Nghymdeithas Undebol Deiniolen  
nos yfory, nos Lun, Chwefror 24, yn Nhŷ 
Elidir am 7.00 o’r gloch, ceir sgwrs gan 
Rhys Jones, Waunfawr ar y testun, 
‘Gwylio Adar yn America’.   Bydd yno 
groeso cynnes i bawb. 
 

CICiau 
Cynhelir CICiau ar gyfer plant oed ysgol 
Blwyddyn 3-6 yng Nghapel Coch ddydd 
Mawrth yr wythnos hon, Chwefror 25, 
rhwng 3.00 a 4.30 o’r gloch. Edrychir 
ymlaen at weld y cyfarfod hwn yn mynd 
o nerth i nerth wedi’r dechrau da. 
 

 Dydd Gweddi 
Byd Eang 

Bydd eglwysi Deiniolen yn cynnal eu 
Cyfarfod Dydd Gweddi Byd Eang y 
Chwiorydd yn Nhŷ Elidir nos Wener, 
Mawrth 6, am 6.00 o’r gloch nos Fawrth, 
Chwefror 18.   

Bydd aelodau Bethlehem a Charmel yn 
uno ag eglwysi Dyffryn Ogwen i gynnal 
yr un gwasanaeth y diwrnod hwnnw. 
Ceir y manylion llawn y Sul nesaf.   
 
Merched Cristnogol o  Zimbabwe sydd 
wedi trefnu’r Oedfa eleni.  Y thema yw, 
‘Cod! Cymer dy fatras a cherdda’. Bydd 
yr oedfa yn annog yr addolwyr i fyfyrio 
ynglŷn â’r anawsterau a’r helyntion sydd 
wedi bod yn fwrn ar y wlad honno ers 
blynyddoedd lawer. Mae’r merched yn 
rhannu’r heriau a wynebwyd ganddynt 
ynghyd â’r gobaith sydd ganddynt am y 
dyfodol. Maent hefyd yn gwahodd pawb 
i’w cefnogi wrth iddynt barhau â’u 
gwaith a’u tystiolaeth er mwyn ceisio 
cymod llawn yn eu gwlad.  
 
Mae trefnwyr y Dydd Gweddi yn ein  
hatgoffa mai yn yr Unol Daleithiau y 
dechreuodd y gwaith arbennig hwn, yn 
80au’r bedwaredd ganrif ar bymtheg 
wrth i enwadau unigol gynnal dyddiau o 
weddi. Datblygodd dros y blynyddoedd i 
fod yn Ddydd Gweddi rhyngwladol, a 
heddiw mae eglwysi mewn mwy na 120 
o wledydd yn rhan ohono.   
 

Cymorth Cristnogol 
Daeth yr amser i feddwl am Wythnos 
Cymorth Cristnogol unwaith eto wrth i 
drefnyddion y casgliadau yn lleol orfod 
meddwl am archebu’r deunydd sydd ei 
angen ar gyfer mis Mai.  Dyddiadau’r 
Wythnos eleni fydd Mai 10–16.   Buan 
iawn y daw. 
 
O gael cipolwg sydyn ar y deunydd 
gwelir y bydd yr ymgyrch eleni yn rhoi 
sylw i’r angen am ddŵr glân i bawb ar 
draws y byd. Gwneir hynny trwy roi sylw 
i bobl yn nwyrain Kenya sy’n wynebu 
sychder mawr. 

 

 


