
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. 

Angladd 
Cynhelir gwasanaeth angladd cyhoeddus 
y ddiweddar Mrs Jennie Wyn Jones, 
Dwyfor, Nantperis yn Capel Coch am 
1.30 o’r gloch ddydd Mercher, Hydref 5. 
 
Bydd gwasanaeth yn dilyn ym Mynwent 
Nantperis. 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

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 / Diolchgarwch 
 

Hydref 30 
2.00 p.m. - Y Parchg Ddr Elwyn Richards 

 
 

Llanllechid  
 

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 

 
Hydref 30 

10.30 a.m. - Ysgol Sul 
2.00 p.m. - Y Parchg Ddr Sion Aled 

 

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

Hydref 9 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 
Hydref 16 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 
 

Hydref 23 
10.30 a.m. - Y Gweinidog /Diolchgarwch 
 

Hydref 30 
10.00 a.m. - Mr Dafydd Iwan 

 

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 / Diolchgarwch 

 
Hydref 23 

5.00 p.m.  - Miss Eleri Lloyd Jones 
 

Hydref 30 
5.00 p.m. - Mr Arwel Williams 
 

oedd mai un gwleidydd yn unig a 
gafodd angladd gwladol yno cyn hyn. 
Rheswm arall oedd y ffaith bod Shinso 
Abe ym marn llawer yn euog o beryglu 
heddwch ei wlad trwy ei hymrwymo i 
fod yn rhan o ymladd posibl y tu hwnt 
i’w ffiniau ei hun. Bid a fo am hynny, 
yr hyn sy’n ddiddorol yw’r argraff a 
geir fod rhai pethau’n dderbyniol 
mewn un cyd-destun ond nid yn y llall. 

Mor rhwydd y medrwn ninnau fod yn 
feirniadol o bethau y bydd pobl eraill 
yn eu gwneud er i ninnau wneud yr un 
pethau’n union. Ac mae peryg i ni fod 
felly hyd yn oed ynglŷn â phethau sy’n 
greiddiol i’r Ffydd Gristnogol. Rwy’n 
barod iawn i gyhuddo pobl o ddiffyg 
parch at yr Ysgrythur, ac eto’n gorfod 
cydnabod nad wyf finnau’n plygu i’w 
awdurdod ym mhob peth. Rwy’n 
gresynu nad oes fawr o bwyslais ar 
weddi yn yr eglwysi, ond yn gorfod 
cydnabod tlodi fy ngweddiau i fy hun. 
Rwy’n tristau o weld cyn lleied o  
ffyddlondeb sydd i oedfaon ymhlith 
cynifer o aelodau capeli ac eglwysi ein 
gwlad, ond yn gorfod fy holi fy hun 
ynghylch fy ffyddlondeb personol i’m 
Harglwydd a’m Gwaredwr Iesu. 
Rwy’n feirniadol o unrhyw aneglurder 
ynghylch gwirioneddau sylfaenol y 
Ffydd, ond yn cywilyddio wrth feddwl 
am fy methiant fy hunan i gyhoeddi 
rhai o’r gwirioneddau hynny’n 
ffyddlon ac eglur. Duw roddo ras i mi, 
ac i bawb ohonom, i beidio â bodloni 
ar bethau yn ein bywydau ein hunain 
yr ydym yn barod iawn i’w beirniadu 
ym mhob eraill.    
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Fwy nag unwaith ers marwolaeth y 
Frenhines dychmygais beth ddywedai’r 
cyfryngau Prydeinig o weld golygfeydd 
tebyg mewn rhannau eraill o’r byd. 
Beth ddyweden nhw am y catrodau o 
luoedd arfog yn gorymdeithio, a’r llu 
baneri balch yn amgylchu pob sgwâr a 
stryd, a’r ciwiau hir o filoedd o alarwyr 
yn aros am oriau i dalu gwrogaeth? Ni 
fu raid aros yn hir i gael yr ateb gan fod 
angladd gwladol wedi ei gynnal yn   
Japan yr wythnos ddiwethaf: angladd 
Shinso Abe, cyn Brif Weinidog y wlad, 
a lofruddiwyd ym mis Gorffennaf. Mor 
wahanol eu tôn oedd yr adroddiadau a 
gafwyd ar newyddion y BBC o’u 
cymharu â’r hyn a gafwyd o Lundain 
wythnos yn gynharach. 

Oedd angen angladd gwladol enfawr? 
Oedd yr ymadawedig yn haeddu’r fath 
rwysg? Oedd angen gwario o leiaf 10 
miliwn o bunnoedd? Oedd modd 
cyfiawnhau’r fath gost mewn cyfnod o 
gynni? Oedd rhaid i’r gwladweinwyr 
deithio mor bell? Onid oedd hanner 
poblogaeth y wlad yn gwrthwynebu’r 
cyfan? Ac onid oedd rhaid rhoi sylw i’r 
bobl a ddangosai eu gwrthwynebiad 
trwy orymdeithio ar ddydd yr angladd?  

Diddorol oedd sylwi ar y gwahaniaeth. 
Prin fod y cyfryngau Prydeinig wedi 
caniatau i gwestiynau o’r fath gael sylw  
o gwbl ynghylch y naill angladd ond 
roedden nhw’n fodlon iawn rhoi 
mynegiant iddyn nhw ynghylch y llall. 
Rwy’n deall yn iawn nad yr un oedd y 
ddwy sefyllfa. Un rheswm dros y 
gwrthwynebiad i’r angladd yn Japan 

Dwy wedd 



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 Parchg Eric Jones. 
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir yn Neiniolen am 3.30 o’r 
gloch gan y Gweinidog. 
 

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

Carmel  
 Clwb Gwau 

Bydd Trip y Clwb Gwau yn mynd i’r 
Rhyl yfory, dydd Llun, Hydref 3. 
 

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

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn yn ddwys â Gareth a Beryl 
Llwyd, Talgarnedd, Bethesda yn eu profedi-
gaeth o golli mam Gareth, Mrs Dilys 
LloydEdwards, Lôn Coedmor a fu farw yn   
Ysbyty Gwynedd wedi cystudd byr, ddydd 
Iau, Medi 22.   Bu Mrs   Edwards yn aelod 
ffyddlon yng Ngharmel ers iddi ymaelodi 
a’r eglwys wedi i’r achos yng nghapel      
Bethesda ddod i ben.  Cynhelir gwasanaeth 
angladd cyhoeddus yng nghapel Carmel am 
1.00 o’r gloch ddydd Mawrth, Hydref 4.   

 

Genesis 
 
‘Cododd Jacob ei olwg ac edrych, a dyna 
lle'r oedd Esau yn dod, a phedwar cant o 
ddynion gydag ef. Rhannodd Jacob y plant 
rhwng Lea a Rachel a'r ddwy forwyn, a 
gosododd y morynion a'u plant ar y blaen, 
yna Lea a'i phlant y tu ôl iddynt, a Rachel a 
Joseff yn olaf. Cerddodd yntau o'u blaen ac 
ymgrymu i'r llawr seithwaith wrth nesáu at 
ei frawd. Ond rhedodd Esau i'w gyfarfod, 
a'i gofleidio a rhoi ei freichiau am ei wddf 
a'i gusanu, ac wylodd y ddau. Yna cododd 
Esau ei olwg a gweld y gwragedd a'r plant, 
a gofynnodd, “Pwy yw'r rhain sydd gyda 
thi?” Atebodd yntau, “Dyma'r plant y mae 
Duw o'i ffafr wedi eu rhoi i'th was.” Yna 
nesaodd y morynion a'u plant, ac            
ymgrymu; nesaodd Lea hefyd a'i phlant, ac 
ymgrymu; ac yn olaf daeth Joseff a Rachel, 
ac ymgrymu. Dywedodd Esau, “Beth a 
fwriedi gyda'r holl fintai hon a gyfarfûm?” 
Atebodd yntau, “Ennill ffafr yng ngolwg 
f'arglwydd.” Ond dywedodd Esau, “Y mae 
gennyf ddigon, fy mrawd; cadw'r hyn sydd 
gennyt i ti dy hun.” Yna dywedodd Jacob, 
“Na, os cefais ffafr yn d'olwg, cymer fy 
anrheg o'm llaw; y mae gweld dy wyneb fel 
gweld wyneb Duw, gan dy fod wedi fy  
nerbyn. Cymer yn awr fy rhodd a ddygwyd 
i ti, oherwydd bu Duw yn raslon i mi, ac y 
mae gennyf ddigon.” Ac am ei fod yn erfyn 
arno, cymerodd yntau'r rhodd’ (Genesis 
33:1-11). 

Diolchgarwch  
Deiniolen 

Bydd oedfa Ddiolchgarwch yn Neiniolen 
brynhawn Sul, Hydref 16. Bydd cyfle y 
diwrnod hwnnw i roi rhoddion o 
fwydydd ar gyfer Banc Bwyd Arfon.  Di-
olch ymlaen llaw am unrhyw gyfraniad y 
medrwch ei wneud. 
 

Cenn@d 
Erbyn diwedd y flwyddyn bydd Cenn@d 
yn prysur agosau at ei ganfed rhifyn. 
Cyhoeddwyd rhifyn 83 papur wythnosol 
newydd y Bedyddwyr a’r Presbyteriaid 
yr wythnos ddiwethaf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gellir ei ddarllen ar lein bob wythnos 
trwy chwilio am ‘Cennad Cymru’.  Caiff 
y rhifyn diweddaraf ei osod ar lein bob 
dydd Mercher.  
 
Nid oes raid talu i ddarllen y papur ar 
lein.  Mae modd i aelodau’r eglwysi 
Presbyteraidd dderbyn copi papur o 
Cenn@d trwy’r post o swyddfa ganolog 
Eglwys Bresbyteraidd Cymru.  
 
Yn ogystal á newyddion enwadol a 
newyddion o eglwysi’r ddau enwad ceir 
tair tudalen o ddeunydd anenwadol neu 
gyffredinol a rennir á’r Tyst, papur yr 
Annibynwyr. 
 

Y Tyst 
Mae’r Annibynwyr yn parhau i gyhoeddi 
Y Tyst bob wythnos, ac mae’n dda gweld 
bod rhai o aelodau Bethlehem a Charmel 
yn dal i’w dderbyn trwy law dosbarthwyr 
lleol yn yr eglwysi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae modd tanysgrifio i’w dderbyn trwy’r 
post hefyd.  Gellir darllen ól-rifynnau ar 
wefan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. 
Ceir ynddo wybodaeth am weithgareddau 
Undeb yr Annibynwyr a’i eglwysi  yn 
ogystal á’r deunydd anenwadol a rennir á 
Cenn@d.   
 

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     
Arfon.  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. 


