
Comisiynu Andrew 
Cafwyd cyfarfod bendithiol yng nghapel 
Berea Newydd , Bangor nos Iau, Medi 22 
yn Oedfa Gomisiynu Andrew Settatree yn 
Weithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd 
Gofalaeth Bresbyteraidd Bangor.  Roedd 
yn fraint cael pregethu yn yr oedfa. Pob 
dymuniad da i Andrew yn ei swydd.  
 

Hen Stampiau 
Rydym yn dal i gasglu hen stampiau yn 
Capel Coch.  Mae bocs ar gyfer y rheiny 
yn y cyntedd hefyd.  Diolch yn fawr i Haf 
Thomas, Llanrug sy’n trefnu i’r stampiau 
gael eu defnyddio i gefnogi gwaith 
elusennol.  

Bocs bwyd  
Rydym am ail ddechrau derbyn bwydydd 
yn Capel Coch ar gyfer Banc Bwyd 
Caernarfon.  Bydd bocs yn y cyntedd ar 
gyfer unrhyw gyfraniad.   
 
Mae’r holl bryder ynghylch pris ynni a 
chostau byw yn golygu y bydd mwy fyth 
o alw am gymorth y Banciau Bwyd dros 
y misoedd nesaf.  

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

Hydref 2 
2.00 p.m. - Y Parchg Eric Jones 

 
Hydref 9 

2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Hydref 16 
2.00 p.m. - Y Parchg Gerallt Ll Evans 

 
Hydref 23 

2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

 

Llanllechid  
 

Hydref 2 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 
Hydref 9 

10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Parchg Dafydd Coetmor 
Williams 
 

Hydref 16 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Diolchgarwch yr Ysgol Sul a         
Dwylo Prysur 

 
Hydref 23 

10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

Hydref 2 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 

 
Hydref 9 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 
 

Hydref 16 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 

 
Hydref 23 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

 

Deiniolen  
 

Hydref 2 
3.30 p.m.  - Y Gweinidog 

 
Hydref 9 

5.00 p.m.  - Mr Robert Morris 
 

Hydref 16 
3.30 p.m.  - Y Gweinidog 

 
Hydref 23 

5.00 p.m.  - Miss Eleri Lloyd Jones 

chymer y lle isaf’ (Luc 14:7-11). Aeth 
ymlaen i egluro mai rheitiach fyddai 
cael gwahoddiad i symud yn nes at ben 
y bwrdd na chael gorchymyn i symud 
yn nes at y gwaelod.  

Pwrpas y ddameg fach hon gan Iesu 
oedd dangos mor allweddol i’r Cristion 
yw gostyngeiddrwydd, am ddau 
reswm. Yn gyntaf, gostyngeiddrwydd 
oedd yn nodweddu Iesu Grist wrth 
iddo’i dlodi ei hun a gwasanaethu 
eraill hyd angau ar groes. Gelwir ei 
ddilynwyr i’w efelychu trwy eu 
gwasanaeth hwythau.  Ac yn ail, dim 
ond ar hyd llwybr gostyngeiddrwydd y 
daw neb ohonom at yr Arglwydd 
Dduw: ‘Oherwydd darostyngir pob un 
sy’n ei ddyrchafu ei hun, a dyrchefir 
pob un sy’n ei ddarostwng ei 
hun’ (14:11).  

Ni allwn ymffrostio gerbron Duw ac ni 
allwn hawlio lle yn ei deyrnas. Y gwir 
amdani ydi nad oes yr un ohonom yn 
ddigon da i ddod o fewn cyrraedd i 
ddrws y nefoedd. Ond y rhyfeddod ydi 
bod y drws hwnnw’n agored led y pen 
i bwy bynnag sy’n cydnabod hynny ac 
yn pwyso ar Iesu Grist a’i haeddiant. 
Oherwydd addewid sicr yr Efengyl ydi 
bod Duw’n dyrchafu’r sawl sy’n ei 
ddarostwng ei hun trwy gydnabod ei 
annheilyngdod. Holl bwrpas Duw wrth 
iddo ein hargyhoeddi o’n beiau ydi ein 
codi hefyd i dderbyn a gwerthfawrogi 
ei gariad a’i faddeuant. Pobl sy’n 
gwybod eu lle ac yn cydnabod eu 
gwaeledd a gaiff yr anrhydedd fwyaf o 
berthyn i deulu Duw.   
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Gan fod y Bwystfil wedi ei ddal mewn 
traffig yn Llundain fore Llun roedd Mr 
Biden a’i wraig rai munudau’n 
hwyrach na’r disgwyl yn cyrraedd 
Abaty Westminster. O bosib y byddai 
wedi bod yn haws iddyn nhw fynd ar y 
bws gydag eraill o’r gwladweinwyr yn 
hytrach na defnyddio’r Bwystfil, y car 
arlywyddol anferth a gludwyd yn     
unswydd o America. Ond roedden nhw 
yn eu lle mewn da bryd ar gyfer yr   
angladd. Ac wrth gwrs, doedd a 
wnelo’r oedi ddim oll â’r ffaith eu bod 
yn eistedd bedair rhes ar ddeg yn ôl o’r 
rhes flaen yn y rhan o’r Abaty a 
neilltuwyd ar gyfer y llu o arweinwyr 
gwledydd byd oedd yn bresennol.  

Roedd gweld eu harlywydd yn eistedd 
mor bell yn ôl o’r blaen yn anodd i rai 
Americanwyr. Ond mae’n siŵr fod Mr 
Biden ei hun yn deall mai’r drefn ar 
gyfer yr angladd oedd bod arweinwyr 
gwledydd y Gymanwlad yn eistedd yn 
nes i’r blaen nag arweinwyr gwledydd 
eraill. Gallwn ddiolch nad y bwystfil 
arall hwnnw, yr arlywydd blaenorol, 
oedd yno ac yntau wedi cyhoeddi ar 
unwaith o weld yr olygfa, ‘Pe bawn i’n 
Arlywydd fydden nhw ddim wedi fy 
ngosod i eistedd mor bell yn ôl!’.   
Bydden, mi fydden nhw, Mr Trump! 
Ond dychmygwch yr helynt a fyddai 
wrth i hwnnw geisio ymwthio i un o’r 
seddi blaen cyn i’r oedfa ddechrau.  

Pan welodd Iesu bobl o’r un feddwl â 
Mr Trump meddai, ‘Pan wahoddir di 
gan rywun i wledd briodas, paid â 
chymryd y lle anrhydedd ... Dos a 

Gwybod ein lle 



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 
Capel Coch 

Bydd oedfa yn Capel Coch am 10.00 o’r 
gloch yng ngofal y Gweinidog.  
 

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog. 
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan Mrs Nerys Griffith. 

 

Carmel 
Gwasanaethir yng nghapel Carmel am 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog. Bydd yr 
Ysgol Sul am 10.30 o’r gloch. 
 

Cofion 
Dymuniadau gorau i bawb ohonoch sydd 
heb fod yn eich iechyd arferol ar hyn o 
bryd, yn arbennig y rhai sy’n aros am 
driniaeth ysbyty neu ar ganol triniaeth. 
Boed i bawb ohonom, beth bynnag ein 
hamgylchiadau, brofi nerth a diddanwch 
Duw.  Gweddïwn yn feunyddiol dros ein 
gilydd a thros deulu a chyfeillion. 

Carmel  
Te Bach 

Bydd Te Bach yn y festri rhwng 2.30 a 4.00 
o’r gloch yfory, ddydd Llun, Medi 26. 
 

Dwylo Prysur 
Cynhelir clwb Dwylo Prysur yn am 6.30 o’r 
gloch nos Wener, Medi 30. 

 
Clwb Gwau 

Bydd trip Clwb Gwau Capel Carmel yn 
mynd i’r Rhyl ddydd Llun Hydref 3.   
 

 

Genesis 
 
‘Yn ystod y noson honno cododd Jacob a 
chymryd ei ddwy wraig, ei ddwy forwyn a'i 
un mab ar ddeg, a chroesi rhyd               
Jabboc. Wedi iddo'u cymryd a'u hanfon 
dros yr afon, anfonodd ei eiddo drosodd 
hefyd. Gadawyd Jacob ei hunan, ac ymgod-
ymodd gŵr ag ef hyd doriad y wawr. Pan 
welodd y gŵr nad oedd yn cael y trechaf 
arno, trawodd wasg ei glun, a datgysyll-
twyd clun Jacob wrth iddo ymgodymu ag 
ef. Yna dywedodd y gŵr, “Gollwng fi,   
oherwydd y mae'n gwawrio.” Ond atebodd 
yntau, “Ni'th ollyngaf heb iti fy mendith-
io.” “Beth yw d'enw?” meddai ef. Ac     
atebodd yntau, “Jacob.” Yna dywedodd, 
“Ni'th elwir Jacob mwyach, ond Israel,   
oherwydd yr wyt wedi ymdrechu â Duw a 
dynion, ac wedi gorchfygu.” A gofynnodd 
Jacob iddo, “Dywed imi dy enw.” Ond 
dywedodd yntau, “Pam yr wyt yn gofyn fy 
enw?” A bendithiodd ef yno. Felly enwodd 
Jacob y lle Penuel, a dweud, “Gwelais 
Dduw wyneb yn wyneb, ond arbedwyd fy 
mywyd.” Cododd yr haul arno fel yr oedd 
yn mynd heibio i Penuel, ac yr oedd yn 
gloff o'i glun. Dyna pam nad yw plant   
Israel yn bwyta giewyn gwasg y glun hyd 
heddiw, oherwydd trawo gwasg clun Jacob 
i fyw y giewyn’ (Genesis 32:22-32). 

Capel Celyn 
Ddechrau’r mis cafwyd cyfeiriad byr yn 
Gronyn at olion pentref Capel Celyn yn 
dod i’r golwg yng nghanol sychder yr haf 
hwn. Cafodd Mrs Helen Williams,    
Rachub ei hatgoffa o’i hymweliad â’r 
pentref, a diolch iddi am rannu’r stori â 
ni.  Yn y llun gwelir Helen yn chwarae’r 
organ y diwrnod hwnnw.  
 
“Mi gefais i gyfle i fynd i weld dyffryn 
Tryweryn ar brynhawn Sadwrn braf yn 
haf ddechrau’r 60au cyn iddo gael ei 
foddi. Fy modryb a’m hewythr a aeth â 

mi yno yn eu Morris Minor i weld pentref 
Capel Celyn a’r capel ei hun. Mi gawsom 
fynd i mewn i’r Capel ac mi gefais i 
chwarae’r organ a oedd yn gweithio drwy 
nerth traed yn hytrach na thrydan. Mi 
wnaeth fy modryb a minnau ganu emyn 
gyda’n gilydd ac roeddem ni’n teimlo 
chwithdod wrth feddwl na fyddai unrhyw 
wasanaeth arall yn cael ei gynnal yn y 
Capel eto. Wrth i ni ymadael â’r Capel 
a’r pentref bach del roeddem ni’n drist 
wrth feddwl y byddai’r gymdeithas wedi 
ei chwalu cyn bo hir.  Diwrnod cofiadwy 
iawn oedd hwnnw.” 


