
Bocs bwyd  
Rydym am ail ddechrau derbyn bwydydd 
yn Capel Coch ar gyfer Banc Bwyd     Ar-
fon.  Bydd bocs yn y cyntedd ar gyfer un-
rhyw 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. 
 

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.  

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 
5.00 p.m. - Y Parchg Sarah Roberts 

 

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 
3.30 p.m. - Mr Arwel Williams 
 

Nid oedd Iesu’n troseddu ar Galfaria, 
ond yr oedd yn cymryd lle eraill wrth 
farw ar y groes. Nid twyllo oedd o; nid 
cymryd arno fod yn rhywun arall. 
Roedd y cyfan yn gyfreithlon ac yn yr 
amlwg. Cymryd arno euogrwydd pobl 
eraill oedd o. Ac nid cael ei dalu’n hael 
am wneud hynny chwaith. Y fo, trwy 
ei ddioddefaint a’i farwolaeth, oedd yn 
gwneud y talu: talu iawn am ein   
pechodau a dwyn y gosb yn ein lle.  

Dywed un o emynau Ann Griffiths am 
y ffordd sydd trwy Iesu Grist:  

ffordd i gyfiawnhau'r annuwiol;   
ffordd i godi’r meirw’n fyw;         
ffordd gyfreithlon i droseddwyr             
i hedd a ffafor gyda Duw.  

Ia, diolch am hynny, ffordd gyfreithlon 
gafwyd ar Galfaria ac yn yr Efengyl. 
Ffordd gyfreithlon o ddelio â phechod 
a phechadur. Ni ellir esgusodi pechod, 
ac ni all Duw ei anwybyddu na’i gyfrif 
yn llai o drosedd nag ydyw. Y mae’n 
rhaid delio â phechod; y mae’n rhaid i 
Dduw ei gosbi. Ac ar Galfaria caed 
ffordd gyfreithlon o wneud hynny, ond 
nid trwy gosbi’r pechadur. A dyma 
ryfeddod yr Efengyl: caiff y pechadur 
ei arbed rhag dwyn y gosb am fod Iesu 
wedi gwneud hynny drosto. 
Cyhoeddi’r ffordd gyfreithlon a wna’r 
Efengyl: bod Crist, yn gwbl agored a 
di-dwyll, wedi cymryd ein lle trwy 
ddwyn y gosb a marw trosom. ‘Yn 
awr, felly, nid yw'r rhai sydd yng 
Nghrist Iesu dan gollfarn o unrhyw 
fath’ (Rhufeiniaid 8:1).  
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Chi sy’n gyrru car, sawl blwyddyn 
sydd ers i chi basio’ch prawf gyrru? 
Wnaethoch chi lwyddo’r tro cyntaf? 
Neu ydych chi’n un o’r llu o bobl sy’n 
mynnu mai’r rhai sy’n pasio’r prawf ar 
yr ail gyfle ydi’r gyrrwyr gorau? Boed 
y tro cyntaf neu’r ail neu’r degfed, 
mae’r rhan fwyaf ohonom yn ddigon 
gonest i gydnabod ein bod yn falch nad 
oes rhaid i ni sefyll y prawf gyrru eto 
gan ein bod wedi magu rhai arferion 
drwg dros y blynyddoedd ac am fod ein 
gwybodaeth o rai o reolau’r ffordd fawr 
yn fwy rhydlyd nag y dylai fod. 

Un person nad yw’r prawf gyrru yn ei 
dychryn o gwbl ydi Inderjeet Kaur. Yn 
Llys y Goron Abertawe’r wythnos   
ddiwethaf cafwyd y wraig o Lanelli yn 
euog o sefyll dros 150 o brofion gyrru 
theori ac ymarferol yn lle pobl eraill. 
Mae’n debyg bod pobl yn talu oddeutu 
£800 iddi am sefyll y prawf yn eu lle 
a’i bod hi’n giamstar ar ei basio. Ond 
mae hi bellach yn wynebu 12 mis o 
garchar os na fydd yn talu’r ddirwy 
drom a roddwyd iddi.  

Mae’n amlwg yn drosedd ddifrifol i 
sefyll prawf gyrru yn lle rhywun arall. 
Trwy’r twyll, galluogwyd degau o bobl 
i yrru car a hwythau heb erioed basio’r 
prawf. Ni ellir cyfiawnhau’r hyn a 
wnaeth y wraig hon, ac eto y mae un 
cwestiwn yn aros o gofio mai pobl na 
fedrant siarad Saesneg yn rhugl oedd 
yn talu iddi. A ddylai pobl gael yr hawl 
i sefyll y prawf gyrru mewn ieithoedd 
heblaw’r Saesneg a’r Gymraeg ac iaith 
arwyddion?    

Ffordd gyfreithlon 



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. Bydd yr 
Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  
 

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 Mr Robert Morris. 
 

Carmel 
Gwasanaethir yng nghapel Carmel am 
5.00 o’r gloch gan y Parchg Dafydd 
Coetmor Williams. Bydd yr Ysgol Sul 
am 10.30 o’r gloch. 
 

Diolchgarwch  
Deiniolen 

Bydd oedfa Ddiolchgarwch yn Neiniolen 
am 3.30 o’r gloch y Sul nesaf Hydref 16. 
Derbynnir rhoddion o fwydydd ar gyfer 
Banc Bwyd Arfon.     

Cywiriad 
Sylwch bod dau newid i’r manylion a      
nodwyd yn Gronyn y Sul diwethaf ar gyfer 
oedfaon dydd Sul, Hydref 30.   
 
Yn Neiniolen, am 3.30 o’r gloch y bydd yr 
oedfa yng ngofal Mr Arwel Williams. 
 
Ac yng nghapel Carmel, y Parchg Sarah 
Roberts fydd yn gwasanaethu am 5.00 o’r 
gloch. 
 
Mae’r manylion yn gywir ar gefn y rhifyn 
hwn.   
 

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. 

Genesis 
 
‘Aeth Dina, y ferch yr oedd Lea wedi ei 
geni i Jacob, allan i ymweld â gwragedd y 
wlad. Pan welwyd hi gan Sichem fab    
Hamor yr Hefiad, tywysog y wlad, fe'i           
cymerodd a gorwedd gyda hi a'i           
threisio. Rhoddodd ei holl serch ar Dina 
merch Jacob; hoffodd y ferch, a siaradodd 
yn gariadus wrthi. Yna dywedodd Sichem 
wrth ei dad Hamor, “Cymer y ferch hon yn 
wraig i mi.” Pan glywodd Jacob iddo halogi 
ei ferch Dina, yr oedd ei feibion gyda'i    
anifeiliaid yn y maes; ac felly ni ddywed-
odd ddim cyn iddynt ddod adref. Yna daeth 
Hamor tad Sichem allan i siarad â           
Jacob. Wedi i feibion Jacob gyrraedd o'r 
maes a chlywed am y peth, cynhyrfodd y 
gwŷr a ffromi'n fawr am i Sichem wneud 
tro ysgeler yn Israel trwy orwedd gyda 
merch Jacob, gan na ddylid gwneud 
felly’ (Genesis 34:1-7). 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Dilys Lloyd 
Edwards, Lôn Coedmor, Bethesda yng 
nghapel Carmel a Mynwent Coetmor 
ddydd Mawrth, Hydref 4 dan arweiniad y 
Gweinidog.  Mrs Helen Williams oedd yr 
organydd.   
 
Darllenwyd teyrnged gywir a hyfryd a 
baratowyd gan ei mab Gareth gan Mary 
Jones. ‘Roedd yn fam a gwraig falch,  
ofalgar, weithgar a chroesawgar wrth 
gynnal ei chartref. Roedd wastad yn 
ymfalchio yn llwyddiannau pawb o’i 
hamgylch yn deulu, cymdogion  a 
chyfeillion. Ond yn bennaf, roedd yn 
wraig gariadus i’r diweddar Stan  am 
dros 60 o flynyddoedd ac yn fam dyner 
ac ofalus i Gareth a’i wraig, Beryl, ac yn 
chwaer annwyl i Helen a’i phriod, 
Vaughan, a’u teulu.’ 
 
Cyfeiriwyd yn arbennig at ei gofal a’i 
chefnogaeth aberthol a chariadus i Gareth 
a Beryl ar hyd y blynyddoedd.  Bu’n   
aelod ffyddlon yng Ngharmel, a gwelwyd 
ei cholli yn y Capel ers iddi fethu â dod 
i’r oedfaon.  Union 70 o flynyddoedd yn 
ôl i ddyddiad yr angladd, ar Hydref 5, 
1952 y priodwyd Stan a Dilys Edwards 
yng nghapel Penygroes,Tregarth, ac yn 
amlwg bydd y dyddiad hwn yn fwy 
arwyddocaol fyth i’r teulu o hyn allan. 
 
Wedi cystudd byr, bu farw Mrs Edwards 
yn Ysbyty Gwynedd  ar Hydref 22, yn 90 
mlwydd oed. Cydymdeimlwn o’r 
newydd â Gareth a Beryl a’r teulu.   
 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Jennie Wyn 
Jones, Dwyfor, Nantperis yn Capel Coch 
a Mynwent Nantperis ddydd Mercher, 
Hydref 5 dan arweiniad y Gweinidog.  
Mrs Bethan Holding oedd yr organydd.    
 
Bu farw mam Jennie pan oedd hi ond yn 
wythnos oed, a byddai’n cyfeirio’n aml 

at y fagwrfa a gafodd ar aelwyd ei     
modryb Nell yn Hafan, Llanberis. Wedi 
priodi, ymgartrefodd yn Llwyn Bedw, 
Nantperis cyn symud i Dwyfor. Bu’n  
aelod ffyddlon o’r eglwys yng nghapel 
Rehoboth. Am flynyddoedd, hi oedd yn 
chwarae’r organ yn yr oedfaon. Yn y  
cyfnod olaf cyn cau’r capel, cynhaliwyd 
yr oedfaon ar bnawn Sul yn ei chartref, ac 
roedd yn fawr ei chroeso i’r criw bach 
ohonom oedd yn yr oedfaon syml hynny.  
 
Roedd yn annwyl a chywir a hwyliog ac 
yn mwynhau cwmni ei ffrindiau yn y 
Nant ac yn Llanberis. Bu’n fawr ei gofal 
am ei meibion erioed, ac yn arbennig ers 
iddi golli ei phriod Derlwyn ym 1981. Eu 
lles hwy a ddeuai gyntaf ganddi bob     
amser.  
 
Ers pedair blynedd bu’n cartrefu ym 
Mhlas Pengwaith, Llanberis, lle cafodd 
ofal da. Bu farw yn Ysbyty Gwynedd ar 
Awst 29, yn 93 mlwydd oed.   
 
Cydymdeimlwn o’r newydd â’i meibion 
Elwyn ac Alwyn a’r teulu ehangach yn eu 
profedigaeth. 
 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Jennifer Ellen Jones, 
Hafan, Porth y Gogledd, Deiniolen yn ei 
phrofedigaeth o golli ei thad Mr Ernest 
Jones, ddydd Mercher, Hydref 5.  
 
Bu farw Ernie yn Hospis Dewi Sant yn 
Ysbyty Stanley, Caergybi wedi cystudd 
byr.  Bu’n aelod a diacon ffyddlon a 
gweithgar yn Ebeneser, Deiniolen am 
flynyddoedd. 
 
Cynhelir gwasanaeth angladd cyhoeddus 
yn Eglwys Llandinorwig am 11.00 o’r 
gloch ddydd Gwener, Hydref 14.  
 

Dwylo Prysur 
Cynhelir clwb Dwylo Prysur yng      
nghapel Carmel am 6.30 o’r gloch nos 
Wener, Hydref 14. 


