
Priodas 
Llongyfarchiadau gwresog i Gethin Elis 
Jones Sherrington a Siân Mererid Jones a 
briodwyd yng nghapel Carmel, 
Llanllechid ddydd Llun diwethaf, Hydref 
31.  Gwasanaethwyd gan y Gweinidog. 
Mrs Helen Williams oedd yr organydd a 
Mr Bryan Griffiths oedd y cofretsrydd.  
Diolch yn fawr i’r ddau am eu cymorth.  
 

Bwrlwm 
Cynhelir Bwrlwm yn festri Bethlehem 
Talybont bnawn Iau, Tachwedd 10.  

Y Sul dwytha! 
 
 
 
 
 
 

 
“Ddeudwn ni ddim!” 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

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 
 

Tachwedd 27 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Llanllechid  
 

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 
 

Tachwedd 27 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

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 
 

Tachwedd 27 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

Deiniolen  
 

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 
 

Duw ei hun a ŵyr fod ar bawb ohonom 
angen cysgod yn wyneb anawsterau a 
siomedigaethau, yn wyneb euogrwydd 
ac ofn, yn wyneb profedigaethau a 
cholledion, ac yn fwy na dim yn 
wyneb angau. Ond pa gysgod sydd 
gennym yn wyneb stormydd o’r fath? 
Bodloni ar gysgodion tila a wna rhai 
gan wneud dim ond gobeithio’r gorau 
yn nannedd y gwynt. Cysgodion o’u 
gwneuthuriad eu hunain ydi’r hyder 
sydd ganddynt (a derbyn eu bod yn 
meddwl am y pethau hyn o gwbl) y 
bydd eu gweithredoedd neu hyd yn oed 
eu crefydd yn eu gwarchod gerbron 
Duw a’i farn.  

Gwneud cysgodion iddynt eu hunain 
wna rhai am na wnaethant erioed 
ddeall fod gwell i’w gael. Yn Nuw ac 
yn ei Fab Iesu Grist y mae’r cysgod 
can mil gwell hwnnw, a gweddïwn y 
daw llawer mwy i sylweddoli hynny ac 
i ymholi amdano. Derbyn y cysur bod 
Duw yn ei gariad yn gwarchod drosom 
beth bynnag yr anawsterau. Cofleidio’r 
maddeuant sydd trwy Iesu Grist am 
bob bai. Ymnerthu yn yr Iesu sy’n 
ddiddanwch ym mhob profedigaeth. A 
llawenhau yng ngobaith yr Efengyl yn 
wyneb y gelyn angau.   

Ond os na ddeallodd rhai bod gwell 
i’w gael y mae eraill wedi clywed am y 
cysgod rheitiach sydd yn Iesu Grist 
ond yn dewis ei wrthod. Gweddïwn 
felly y daw llaweroedd i sylweddoli 
mai’r Arglwydd Iesu ydi’r cysgod 
amgenach a pherffaith a ddarparwyd ar 
eu cyfer.  
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Rwy’n addo peidio â sôn eto eleni am y 
gwaith ffordd ar lonydd yr ardal. Beryg 
bod pedair erthygl amdano ers mis 
Ionawr yn ddigon i drethu amynedd y 
rhelyw ohonoch. Ond po amlaf yr af 
trwy’r holl oleuadau traffig anos yw 
peidio â sôn am y gwaith.  

Di-ddiolch ond hanfodol yw gwaith y 
cwmni sy’n gyfrifol am y goleuadau 
hynny. Mae faniau a lorïau Amberon 
wrth bob un ohonyn nhw o fore hyd 
nos. Mi feddyliais eu bod yno er mwyn 
trwsio’r goleuadau pe digwyddai iddyn 
nhw dorri. Ond nid dyna’r sefyllfa o 
gwbl gan mai gweithwyr y cwmni sy’n 
rheoli’r goleuadau yn ystod y dydd yn 
ôl dwyster a chyfeiriad y traffig, rhag 
bod gormod o dagfeydd. Ac er mor 
rhwystredig fu’r holl aros wrth olau 
coch byddai’n llawer gwaeth oni bai 
am griw Amberon. Go brin y gwêl neb 
ohonyn nhw’r geiriau hyn, ond dyma 
ddiolch am eu gwaith. 

Fel arfer, yn eu cerbydau y bydd y 
gweithwyr hyn; ond nid pob amser, ac 
yn nannedd gwynt a glaw’r wythnosau 
diwethaf gwelwyd rhai ohonyn nhw’n 
chwilio am gysgod. Eistedd dan goeden 
wrth y ffordd wnâi un. Bu un arall yn 
fwy dyfeisgar gan ddefnyddio dau neu 
dri arwydd ffordd i wneud tŷ bach twt 
iddo’i hun. Ond daeth tro ar fyd y dydd 
o’r blaen gydag ymddangosiad dau 
gysgodfan tebyg i fythau gwarchodwyr 
a welsoch ar y ffin rhwng dwy wlad 
mewn ffilmiau neu’r tu allan i balasau 
brenhinol. Dim mwy o eistedd mewn 
gwrych, ar un rhan o’r ffordd o leiaf! 

Cysgod 



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 Mrs Nerys Griffiths.     
 

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan y Parchg Geraint Roberts. 
 

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

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

 

Dymuno’n dda 
Wrth groesawu Mrs Nerys Griffths i’r 
oedfa yn Capel Coch heddiw dyma gyfle 
i ddymuno’n dda iddi ar gyfer yr oedfa 
yng Nghapel y Groes, Wrecsam nos 
Fawrth, Tachwedd 8 pan ordeinir hi yn 
weinidog i’r Arglwydd Iesu Grist.  Mae 
Nerys wedi derbyn galwad i fod yn 
weinidog yn Llanrug, Bethel, Caeathro a 

Bethesda, a bydd yn dechrau ei gwaith yn ei 
gofalaeth newydd ym mis Ionawr 2023.  
Dymuwn fendith Duw ar yr oedfa ordeinio 
ac ar ei gweinidogaeth.  Yr un pryd, diolch 
iddi am ei gwasanaeth i eglwysi’r Ofalaeth 
hon dros y blynyddoedd, a gobeithio y bydd 
cyfle i ddal i’w chroesawu atom. 
 

Pwyllgor yr Ofalaeth 
Gobeithio y medrwn drefnu i Bwyllgor yr 
Ofalaeth gyfarfod ryw noson yr wythnos 
nesaf.  Cawn gadarnhau’r dyddiad a’r  
lleoliad yn Gronyn y Sul nesaf. 

 

Cofion 
Dymuniadau gorau i bawb sydd heb fod yn 
eu hiechyd, yn arbennig y rhai sy’n aros am 
driniaeth ysbyty neu ar ganol triniaeth. Boed 
i bawb ohonom brofi nerth a diddanwch 
Duw bob dydd. 

Genesis 
 

Ymhen tri mis dywedwyd wrth Jwda, “Bu 
Tamar dy ferch-yng-nghyfraith yn puteinio, 
ac y mae wedi beichiogi hefyd mewn    
godineb.” Dywedodd Jwda, “Dewch â hi 
allan, a llosger hi.” A phan ddaethant â hi 
allan, anfonodd at ei thad-yng-nghyfraith i 
ddweud, “Yr wyf yn feichiog o'r gŵr biau'r 
rhain.” A dywedodd hefyd, “Edrych, yn 
awr, eiddo pwy yw'r rhain, y sêl a'r llinyn 
a'r ffon.” Adnabu Jwda hwy a dywedodd, 
“Y mae hi'n fwy cyfiawn na mi, oherwydd 
na rois hi i'm mab Sela.” Ni orweddodd 
gyda hi ar ôl hynny. 
 
Pan ddaeth yr amser iddi esgor, yr oedd 
gefeilliaid yn ei chroth, ac wrth iddi esgor 
rhoes un ei law allan; a chymerodd y     
fydwraig edau goch a'i rhwymo am ei law, 
a dweud, “Hwn a ddaeth allan yn           
gyntaf.” Ond tynnodd ei law yn ôl, a daeth 
ei frawd allan; a dywedodd hi, “Dyma   
doriad yr wyt wedi ei wneud i ti dy hun!” 
Ac enwyd ef Peres. Daeth ei frawd allan 
wedyn â'r edau goch am ei law, ac enwyd ef 
Sera’ (Genesis 38:24-30). 

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

 Ysgol Sul  
Capel Coch 

Cynhelir yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch 
ddydd Sul nesaf, Tachwedd 13. 
 

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 trwy law Haf 
Thomas o Lanrug. Mae’n amlwg bod 
gwerth i’r stampiau gan y deallwn fod 
Haf hyd yma wedi codi £1,200 at yr 
elusen trwy’r stampiau a anfonwyd ati. 
Mae’n dda gwybod fod y stampiau a 
anfonwyd o’r Ofalaeth wedi cyfrannu 
rhywfaint at hynny.  
 

Bocs Bwyd 
Carmel 

Bydd cyfle i gyfrannu at Fanc Bwyd 
Bangor yng Nghapel Carmel, Llanllechid 
o hyn allan. Byddwn yn falch iawn o 
dderbyn unrhyw gyfraniada.  Gellir rhoi’r 
nwyddau yn y bocs bwyd yng nghyntedd 
y Capel unrhryw Sul.   
 
I roi syniad i chi o’r nwyddau y gofynnir 
amdanynt, dyma a ddywedir ar wefan y 
Banc Bwyd ar hyn o bryd.   
 
“Mae gennym ddigonedd o duniau cawl, 
pasta sych a thê ar hyn o bryd.  
 
Dyma’r mathau o fwydydd fyddai’n 

ddefnyddiol i chi eu cyfrannu. 
 

 Prydau cig mewn tun 

 Ffrwyth mewn tun (yn enwedig eirin 
gwlanog) 

 Prydau cyw iâr mewn tun 

 Cig fel ham neu corn beef mewn tun 

 Tiwna mewn tun 

 Tatws a llysiau mewn tun 

 Pethau ymolchi 

 Llefrith UHT a sudd oren 

 Coffi cyflym (dim coffi heb gaffîn)  
 
Gwerthfawrogwn hefyd duniau ffâ pôb, 
reis, siwgr, pasta tun, saws pasta, tomatos 
tun, cwstard tun, pwdin reis tun, jam, 
grawnfwyd, llefrith powdr, cewynnau, a 
rholiau toiled.” 
 

Bocs Bwyd  
Capel Coch 

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. 
 
Mae’r rhestr uchod yn rhoi syniad o’r hyn 
sydd ei angen, ond dyma’r wybodaeth 
ddiweddaraf oddi ar wefan Banc Bwyd 
Arfon. 
 
“Ar hyn o bryd mae gennym ddigon o 
basta a thuniau cawl a ffa pôb. 
 
Rydym yn brin o’r canlynol: 
 

 Tuniau cyri 

 Tuniau rafioli 

 Tuniau sbageti bolognese 
 Siwgr 
 Diod oren a lemon 
 Rholiau toiled 


