
 Cyfarfod Chwarter 
Cynhelir Cyfarfod Chwarter Cyfundeb 
Annibynwyr Gogledd Arfon yn y Capel 
Coffa, Cyffordd Llandudno, am 7.00 o’r 
gloch, nos Fercher, Tachwedd  9.   
 

Hen Stampiau 
Diolch i bawb sy’n cadw hen stampiau 
sy’n cael eu hanfon i gefnogi gwaith 
Cymdeithas y Deillion.  

Bocs bwyd  
Rydym wedi 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. 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

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

 
Tachwedd 6 

2.00 p.m. - Y Parchg Geraint Roberts 
 

Tachwedd 13 
2.00 p.m. - Oedfa  
 

Tachwedd 20 
2.00 p.m. - Y Parchg R O Jones 

 
 

 

Llanllechid  
 

Hydref 30 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Parchg Sarah Roberts 
 

Tachwedd 6 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 
Tachwedd 13 

10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Oedfa 
 

Tachwedd 20 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Cyfarfod Gweddi 
 

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

Hydref 30 
10.00 a.m. - Mr Dafydd Iwan 
 

Tachwedd 6 
10.00 a.m. - Mrs Nerys Griffiths 

 
Tachwedd 13 

10.00 a.m. - Oedfa  
11.15 a.m. - YsgolSul 
 

Tachwedd 20 
10.00 a.m. - Mr Richard Ll Jones 

 

 

Deiniolen  
 

Hydref 30 
3.30 p.m. - Mr Arwel Williams 
 

Tachwedd 6 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Tachwedd 13 
5.00 p.m. - Y Parchg R O Jones 

 
Tachwedd 20 

3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Tachwedd 27 
3.30 p.m. - Dr Alun Morton Thomas 
 

Mae’r Beibl yn llawn o gyfeiriadau at 
wasanaeth. Nid rhyfedd hynny gan fod 
gwasanaeth yn greiddiol i’r Ffydd a’r 
bywyd Cristnogol am mai gwasanaeth 
sydd wrth wraidd yr hyn a wnaeth Iesu 
Grist trosom. Dod i wasanaethu eraill a 
wnaeth Mab Duw wrth ddod yn ddyn. 
Gwasanaethai eraill trwy’r cyfan a 
wnâi wrth ddysgu a gosod esiampl a 
herio ac iachau. A phen draw’r llwybr 
gwasanaeth hwn oedd ei barodrwydd i 
roi ei fywyd tros eraill ar Galfaria, gan 
ddwyn cosb eu pechodau yn eu lle. 

Gwasanaethu o gariad a wnâi Iesu, heb 
gyfri’r gost iddo’i hun. Ni feddyliodd 
am un eiliad nad oedd yr amser yn 
briodol na bod y pris yn ormod i’w 
dalu. Yng ngardd Gethsemane, ar 
drothwy’r Groes fe weddïodd, ‘Fy 
Nhad, os yw'n bosibl, boed i'r cwpan 
hwn fynd heibio i mi’. Chwerwder y 
cwpan ac aruthredd y dioddefaint a 
barodd i weddïo felly yn hytrach nag 
unrhyw amharodrwydd i’w wynebu. 
Oherwydd meddai ar unwaith wedyn, 
‘ond nid fel y mynnaf fi, ond fel y 
mynni di’. Roedd gwasanaeth Iesu’n 
unigryw gan na fedrai neb arall wneud 
yr hyn a wnaeth trwy ddwyn y gosb 
am ein pechodau. Ac eto, yr oedd ei 
wasanaeth yn esiampl i’w ddilynwyr 
sydd wedi eu galw i wasanaethu eraill. 
Ac yn y gwasanaeth hwnnw, ni ddylai 
ei ddilynwr, mwy nag a wnaeth Iesu ei 
hun ofyn, ‘Ydi hi’n hwylus i mi wneud 
hyn?’ neu ‘Fydd hyn o les i mi?’ Cawn 
ein galw i wasanaethu’n gilydd ac i 
wasanaethu eraill fel y cawsom ninnau 
ein gwasanaethu gan ei Gwaredwr. 
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Ddigwyddodd o ddim. Wnaeth y Blaid 
Geidwadol ddim ail ethol y Prif 
Weinidog a adawodd ei swydd mewn 
cywilydd wythnosau’n gynharach. Ond 
pwy a ŵyr pa mor agos y daethon nhw 
at wneud hynny? Roedd Mr Johnson ei 
hun yn honni iddo gael y gefnogaeth 
angenrheidiol o du’r aelodau seneddol i 
orfodi etholiad am arweinyddiaeth y 
blaid. Ond wedi deuddydd gwyllt 
cyhoeddodd nos Sul diwethaf nad oedd 
am barhau â’i ymgyrch. Golygai hynny 
mai Rishi Sunak fyddai’r arweinydd a’r 
Prif Weinidog newydd.  

Daeth Mr Sunak i’w swydd ddydd 
Mawrth. Yn ôl yr arfer, traddododd 
araith y tu allan i 10 Stryd Downing. 
Canmolodd ei ddau ragflaenydd, ond 
un o frawddegau cynnil a dadlennol yr 
araith oedd, “When the opportunity to 
serve comes along you cannot question 
the moment, only your willingness”. 
“Aw!” Pam “Aw”? Am mai brawddeg 
olaf datganiad Mr Johnson nos Sul 
oedd, “I believe I have much to offer, 
but I am afraid that this is simply not 
the right time.” Barnodd nad dyma’r 
amser i ail afael yn yr awennau. Roedd 
miliynau o bobl wedi dweud hynny ers 
dyddiau, ond doedd hynny ddim am ei 
rwystro. Ond ar yr unfed awr ar ddeg 
camodd o’r neilltu o weld na fyddai 
mwyafrif aelodau seneddol ei blaid yn 
ei gefnogi. Doedd o ddim am gael ei 
drechu. Gwell camu’n ôl na hynny, er 
gwaetha’r ‘llawer sydd gennyf i’w   
gynnig’ ac er gwaetha’i ymffrost y 
byddai’n sicrhau buddugoliaeth i’w 
blaid yn yr Etholiad Cyffredinol nesaf. 

Parod i wasanaethu? 



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 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan Mr Dafydd Iwan.    
 

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan y Parchg Ddr Elwyn Richards. 
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir am 3.30 o’r gloch gan Mr 
Arwel Williams.  
 

Carmel 
Bydd yr Ysgol Sul yng nghapel Carmel 
am 10.30 o’r gloch a gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan y Parchg Sarah     
Roberts.  

 

Diolchgarwch  
Capel Coch 

Cafwyd Oedfa Ddiolchgarwch yn Capel 
Coch fore Sul diwethaf yng nofal y 
Gweinidog.  Diolch i’r plant a gymerodd 
ran yn y gwasanaeth.  Roedd yn braf cael 
pawb at ei gilydd unwaith eto. 

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.   

Genesis 
 
‘Preswyliodd Jacob yng ngwlad Canaan, y 
wlad yr ymdeithiodd ei dad ynddi. Dyma 
hanes tylwyth Jacob. 
 
Yr oedd Joseff yn ddwy ar bymtheg oed, ac 
yn bugeilio'r praidd gyda'i frodyr, gan helpu 
meibion Bilha a Silpa, gwragedd ei dad; a 
chariodd Joseff straeon drwg amdanynt i'w 
tad. Yr oedd Israel yn caru Joseff yn fwy 
na'i holl blant, gan mai mab ei henaint yd-
oedd; a gwnaeth wisg laes iddo. Pan welodd 
ei frodyr fod eu tad yn ei garu yn fwy na'r 
un ohonynt, rhoesant eu cas arno fel na fed-
rent ddweud gair caredig wrtho. 
 
Cafodd Joseff freuddwyd, a phan ddywed-
odd wrth ei frodyr amdani, aethant i'w gas-
áu yn fwy fyth. Dywedodd wrthynt, 
“Gwrandewch, dyma'r freuddwyd a gef-
ais: yr oeddem yn rhwymo ysgubau yn y 
maes, a dyma f'ysgub i yn codi ar ei sefyll, 
a daeth eich ysgubau chwi yn gylch o'i 
chwmpas ac ymgrymu i'm hysgub i.” Yna 
gofynnodd ei frodyr iddo, “Ai ti sydd i 
deyrnasu arnom? A fyddi di'n arglwydd 
arnom ni?” Ac aethant i'w gasáu ef yn fwy 
eto o achos ei freuddwydion a'i eiriau. Yna 
cafodd freuddwyd arall, ac adroddodd am-
dani wrth ei frodyr a dweud, “Cefais 
freuddwyd arall: dyna lle'r oedd yr haul a'r 
lleuad ac un seren ar ddeg yn ymgrymu i 
mi.” Wedi iddo ei hadrodd wrth ei dad a'i 
frodyr, ceryddodd ei dad ef, a dweud, “Beth 
yw'r freuddwyd hon a gefaist? A ddown ni, 
myfi a'th fam a'th frodyr, i ymgrymu i'r 
llawr i ti?” A chenfigennodd ei frodyr   
wrtho, ond cadwodd ei dad y peth yn ei 
gof’ (Genesis 37:1-11). 

Dwylo Prysur 
Cynhelir clwb Dwylo Prysur yng      
nghapel Carmel am 6.30 o’r gloch nos 
Wener, Tachwedd 4. 
 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mr John B Jones, 
Ceris, Deiniolen ddydd Gwener, Hydref 
28. Cafwyd gwasanaeth i’r teulu yn ei 
gartref a gwasanaeth cyhoeddus ym 
Mynwent Machpela yng ngofal y 
Gweinidog a’r Parchg Trefor Lewis, Hen 
Golwyn.  
 
Hanai John o Benrhiwllan yn hwn sir 
Aberteifi ond roedd wedi ymgartrefu yn 
Arfon wedi iddo ef a Meri briodi yn 
1974. Yn fuan wedi symud i’w cartref 
newydd yn Neiniolen  ac ymaelodi â’r 
eglwys yn Ebeneser cafodd John ei ethol 
yn ddiacon a daeth yn un o organyddion 
yr eglwys. Bu’n weithgar iawn yn y capel 
ar hyd y blynyddoedd. Bu’n Ysgrifen-
nydd y Pwyllgor Adeiladau am ugain 
mlynedd ac yn Ysgrifennydd Cyffredinol 
yr eglwys am ddeng mlynedd. Gwnaeth 
lawer o waith ymarferol o ran cynnal a 
chadw’r adeiladau dros y blynyddoedd. 
Gwelsom ei golli’n fawr wrth i’w iechyd 
ddirywio’r blynyddoedd diwethaf. 
 
Roedd yn gymeriad addfwyn a chynnes a 
bonheddig ac yn gwmnïwr diddan a 
hwyliog ac yn llawn croeso ar ei aelwyd.  
Hyd at ei ymddeoliad bu’n gweithio fel 
Peiriannydd Goleuo i Gyngor Gwynedd.  
Roedd ei farn yn gytbwys bob amser a’i 
arweiniad yn ddoeth, ac yn fawr ei barch 
ymhlith ei gydnabod a’i gydweithwyr.  
Yn ogystal â’i wasanaeth yn Ebeneser 
cyfrannodd at sawl cymdeithas leol a 
gwasanaethu fel Clerc Cyngor Cymuned 
Llanddeiniolen am sawl blwyddyn.  
 
Cydymdeimlwn o’r newydd a’i briod 
Mari, a’i fab Dyfan a’i ferch yng 
nghyfraith Kath a’u plant hwy, Gwion, 
Ifan ac Alaw yn eu colled.  

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mr Godfrey     
Northam, Llwyn Bedw, Rachub ddydd 
Sadwrn, Hydref 29 yng Nghapel Carmel 
a’r Amlosgfa ym Mangor yng gofal y 
Gweinidog a’r Parchg Dafydd Coetmor 
Williams. Mrs Helen Williams oedd yr 
organydd. 
 
Hanai Mr Northam o Ystrad Mynach yn 
hen sir Morgannwg, ac wedi dechrau ei 
yrfa fel athro yn Lloegr daeth i ddysgu 
mathemateg yn Ysgol Dyffryn Ogwen yn 
1971. Wrth symud i Fethesda gwnaeth ef 
a’i briod Jean benderfyniad bwriadol i 
ddod yn rhugl yn y Gymraeg a newid 
iaith eu haelwyd. Roedd yn arloeswr ym 
maes dysgu Mathemateg trwy gyfrwng y 
Gymraeg, a hynny’n rhyfeddol tra oedd 
ef ei hun yn dal i feistroli’r iaith. Cafodd 
eu merch Tegwen a’u mab Geraint eu 
magu ym Methesda. 
 
Wedi iddo ymddeol o’r Ysgol cyfrannodd 
yn helaeth at sawl mudiad ac elusen yn y 
Dyffryn ac mewn cylchoedd ehangalch. 
Cynrychiolai’r Blaid Lafur ar Gymgor 
Cymuned Bethesda, a bu’n Gynghorydd 
Sir am dymor. Gwelir ei golli mewn sawl 
maes y bu’n weithgar ynddynt, yn 
cynnwys Corff Llywodraethu Ysgolion 
Llanllechid a Dyffryn Ogwen, Cyngor ar 
Bopeth a Llais Ogwan. Ac wrth reswm 
gwelir ei golli yng Nghapel Carmel, lle 
bu’n ddiacon, athro Ysgol Sul, Cadeirydd 
yr Ymddiriedolwyr ac aelod ffyddlon. 
Roedd yn frwd ei gefnogaeth i Gymorth 
Cristnogol gan gasglu at yr elusen yn 
ystod Wythnos Cymorth Cristnogol bob 
blwyddyn.  
 
Roedd yn gymeriad cywir a chadarn, a 
chwbl ddibynadwy. Roedd yn hoffus ac 
annwyl, a chanddo ddawn i gymell eraill 
yng ngwaith yr eglwys fel mewn sawl 
maes arall. Cydymdeimlwn â Tegwen, 
Geraint a’i briod Jude a’u plant Idris, 
Betsan ac Alys; a Ros ei chwaer a Susan 
ei chwaer yng nghyfraith. 
 


