
Rydym yn brin o’r canlynol: 
 

 Tuniau cyri 

 Tuniau rafioli 

 Tuniau sbageti bolognese 
 Siwgr 
 Diod oren a lemon 
 Rholiau toiled 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

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 
 

Rhagfyr 4 
2.00 p.m - Y Parchg Alan Spencer 

 

Llanllechid  
 

Tachwedd 13 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Parchg Mererid Williams 
 

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 
 

Rhagfyr 4 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

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 

 
Rhagfyr 4 

10.00 a.m. - Dr Huw Tegid Roberts 

 

Deiniolen  
 

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 
 

Rhagfyr 4 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 

Gavin Williamson a’i iaith anweddus a 
bygythiol, ac na fedrai ei urddo’n Syr 
guddio hynny na pharchuso dim arno. 
Ond nid y ddau hyn yn unig gan mai 
true to nature ydw innau. A chithau 
beryg, os caf feiddio deud! Mor anodd 
ydi peidio â phechu, peidio â thorri 
gorchmynion Duw, a pheidio â syrthio 
ganwaith i’r un bai.   

Un a ddeallodd hyn yn iawn oedd Ann 
Griffiths, ond gwyddai’r emynyddes o 
Ddolwar Fach hefyd fod natur newydd 
yn bosibl trwy ras. A chanodd: 

‘Er mai cwbwl groes i natur 
yw fy llwybyr yn y byd 
ei deithio wnaf, a hynny'n dawel 
yng ngwerthfawr wedd dy wyneb-pryd.’  
 

Ac ar hyd y llwybr hwnnw y cerdda 
pob Cristion. Oherwydd croes i natur 
yw’r bywyd Cristnogol. Ia, cyfan gwbl 
groes i natur yw’r awydd a’r bwriad 
a’r ymdrech i ddilyn Iesu Grist ac 
ufuddhau iddo a’i garu. Ddylem ni 
ddim synnu o weld pobl yn gwneud 
pethau cas, yn dweud pethau creulon, 
yn dirmygu Duw ac yn anwybyddu ei 
Air a’i orchmynion. True to nature ydi 
hyn i gyd. Synnu a rhyfeddu ddylem ni 
pan na fydd pobl yn ymddwyn felly; 
pan fyddan nhw’n cyffesu Iesu Grist 
yn Arglwydd ac yn cymryd sylw o’i 
Air ac yn ymdrechu i fyw yn debyg 
iddo; pan fyddan nhw’n ymddiried yn 
y Gwaredwr; pan na fyddan nhw’n 
driw i’r hen natur ond yn driw i’r natur 
newydd a roddwyd iddyn nhw yn Iesu 
Grist. Ac os yw’r natur honno ynot, 
‘cofia fod yn true to ——’.   
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‘Edrychodd Wil yn llawen arnaf, ac 
ebe ef, “... Wel, bye bye, a chofia fod 
yn true to ——.” Ni chlywais y gair 
olaf, ond dyfalwn beth ydoedd, canys 
cannoedd o weithiau y clywswn ef yn 
disgyn dros ei wefus.’ 

Oedd, roedd bod yn true to nature yn 
bwysig i Wil Bryan yn Hunangofiant 
Rhys Lewis. Rhinwedd mawr oedd bod 
yn onest a diragrith a chyson; bod yn 
driw i chi eich hun. Mae nofel Daniel 
Owen wedi ei chyfieithu i’r Saesneg  
fwy nag unwaith. Go brin fod Donald 
Trump wedi ei darllen ond gellid tybio 
iddo gymryd cyngor yr hen Wil i’w 
galon gan mai’r un peth y gellir ei 
ddweud am y cyn-arlywydd ydi ei fod 
yn true to nature. Nid bod hynny’n 
rhinwedd yn ei achos ef chwaith. 

Oedd, roedd y gŵr o Mar-a-Lago’n 
true to nature ar drothwy Etholiad 
Canol Tymor yr Unol Daleithiau’r 
wythnos ddiwethaf. Wrth sôn am dros 
dri chant o ymgeiswyr yr oedd o wedi 
eu cymeradwyo meddai, ‘Wel, dwi’n 
meddwl os byddan nhw’n ennill y 
dylwn i gael y clod i gyd. Os collan 
nhw, ddylwn i ddim cael fy meio o 
gwbl.’ A phan ddeallodd fod amryw 
ohonyn nhw wedi colli’r etholiad yr 
oedd yn ôl pob sôn yn beio pawb a 
phopeth, yn cynnwys ei wraig Melania, 
am ddewis yr ymgeiswyr anghywir. Ia, 
cyfan gwbl true to nature. 

Tristwch pethau yw mai true to nature 
ydym i gyd, fel Trump gwaetha’r 
modd. Beryg mai true to nature oedd 

“True to ———” 
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Cefnywaun (P), Deiniolen 
Ebeneser (A), Deiniolen 
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Nant Padarn A), Llanberis 
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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 yr oedfa yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch yng ngofal y swyddogion.  
Cynhelir yr Ysgol Sul am 11.15 o’r 
gloch.      
 

Bethlehem  
Bydd yr oedfa ym Methlehem am 2.00 
o’r gloch yng ngofal yr aelodau.  
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 
Parchg R O Jones.   
 

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 Mererid 
Mair Williams.   

 

Pwyllgor yr Ofalaeth 
Cynhelir Pwyllgor yr Ofalaeth yn Capel 
Coch am 7.00 o‘r gloch nos Fercher, 
Tachwedd 16.  Bydd hyn yn newid gan 
mai trwy gyfrwng Zoom y cynhaliwyd y 
Pwyllgor yn 2020 a 2021.  

Ysgolion Sul  
Cynhelir Ysgol Sul Capel Coch am 11.15 
o’r gloch ac Ysgol Sul Carmel am 10.30 o’r 
gloch heddiw. 
 

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 
 

‘Cymerwyd Joseff i lawr i'r Aifft, a phryn-
wyd ef o law yr Ismaeliaid, a oedd wedi 
mynd ag ef yno, gan Potiffar, Eifftiwr oedd 
yn swyddog i Pharo ac yn bennaeth y 
gwarchodwyr. Bu'r ARGLWYDD gyda 
Joseff, a daeth yn ŵr llwyddiannus. Yr oedd 
yn byw yn nhŷ ei feistr yr Eifftiwr, a    
gwelodd ei feistr fod yr ARGLWYDD gydag 
ef, a bod yr ARGLWYDD yn llwyddo     
popeth yr oedd yn ei wneud. Cafodd Joseff 
ffafr yn ei olwg, a bu'n gweini arno; 
gwnaeth yntau ef yn arolygydd ar ei dŷ a 
rhoi ei holl eiddo dan ei ofal. Ac o'r amser y 
gwnaeth ef yn arolygydd ar ei dŷ ac ar ei 
holl eiddo, bendithiodd yr ARGLWYDD dŷ'r 
Eifftiwr er mwyn Joseff; yr oedd bendith 
yr ARGLWYDD ar ei holl eiddo, yn y tŷ ac 
yn y maes. Gadawodd ei holl eiddo yng 
ngofal Joseff, ac nid oedd gofal arno am 
ddim ond y bwyd yr oedd yn ei fwyta. 
 
Yr oedd Joseff yn olygus a glân, ac ymhen 
amser rhoddodd gwraig ei feistr ei bryd ar 
Joseff a dweud, “Gorwedd gyda mi.” Ond 
gwrthododd, a dweud wrth wraig ei feistr, 
“Nid oes gofal ar fy meistr am ddim yn y 
tŷ; y mae wedi rhoi ei holl eiddo yn fy 
ngofal i. Nid oes neb yn fwy na mi yn y tŷ 
hwn, ac nid yw wedi cadw dim oddi wrthyf 
ond tydi, am mai ei wraig wyt. Sut felly y 
gwnawn i y drwg mawr hwn, a phechu yn 
erbyn Duw?”’ (Genesis 39:1-9). 

Dwylo Prysur 
Cynhelir clwb Dwylo Prysur yng      
nghapel Carmel am 6.30 o’r gloch nos 
Wener, Tachwedd 18. 
 

 Cyfarfod Chwarter 
Cynhaliwyd Cyfarfod Chwarter           
Cyfundeb Annibynwyr Gogledd Arfon 
yn y Capel Coffa, Cyffordd Llandudno, 
nos Fercher, Tachwedd  9.  
 
Y Parch Alan Spencer oedd yn llywyddu. 
Wrth goffau rhai o aelodau o eglwysi’r 
Cyfundeb a fu farw’n ddiweddar 
cyfeiriwyd at dri a fu’n ddiaconiaid yn 
eglwysi’r Ofalaeth hon: Mr Godfrey 
Northam, Capel Carmel a Mr Ernest 
Jones a Mr John B Jones, Ebeneser.  
Cydymdeimlwyd â’u teuluoedd ac 
offrymwyd gweddi gan y Parchg Ronald 
Williams, Caernarfon.  
 
Cafwyd adroddiad gan y Parchg Mererid 
Williams o gyfarfod diweddar Cyngor 
Undeb yr Annibynwyr a thrafodaethau 
gwahanol adrannau’r Cyngor, a hynny’n 
arwain at gyflwyno ymdrech yr Undeb i 
annog yr eglwysi i fod yn ‘Ddementia 
Gyfeillgar’. Gall y deunydd a baratowyd 
fel arweiniad i’r eglwysi fod o werth o 
bosibl, ond mae’n debyg bod aml i 
eglwys eisoes yn gweithredu’n mewn 
cariad a chyda sensitifrwydd a doethineb 
ac amynedd wrth wasanaethu a gofalu 
am aelodau a chyfeillion.         
 

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 aelodau Capel Carmel dros 
yr wythnosau nesaf gyfrannu at Fanc 
Bwyd Dyffryn Ogwen, ‘Pantri Pesda’. 
Gellir rhoi’r nwyddau yn y bocs bwyd 
yng nghyntedd y Capel unrhyw Sul.   
 
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)  
 
Gwerthfawrogirhefyd 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. 


