
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. 
 
 

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.   
 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

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 
 

Rhagfyr 11 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

 

Llanllechid  
 

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 
 

Rhagfyr 11 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Oedfa Nadolig yr aelodau 
 

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

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 
 

Rhagfyr 11 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

Deiniolen  
 

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 
 

Rhagfyr 11 
5.00 p.m. - Y Parchg Hugh Pritchard 

Dywed Llyfr y Pregethwr wrthym fod 
yna dymor ac amser i bob dim:   
 
‘Y mae tymor i bob peth,  
ac amser i bob gorchwyl dan y nef: 
amser i eni, ac amser i farw, 
amser i blannu, ac amser i                

ddiwreiddio'r hyn a blannwyd; 
amser i ladd, ac amser i iacháu, 
amser i dynnu i lawr, ac amser i 

adeiladu; 
amser i wylo, ac amser i chwerthin, 
amser i alaru, ac amser i ddawnsio; 
amser i daflu cerrig, ac amser i'w 

casglu, 
amser i gofleidio, ac amser i ymatal; 
amser i geisio, ac amser i golli, 
amser i gadw, ac amser i daflu ymaith; 
amser i rwygo, ac amser i drwsio, 
amser i dewi, ac amser i siarad; 
amser i garu, ac amser i gasáu, 
amser i ryfel, ac amser i heddwch’ 
 (Pregethwr 3:1-8). 
 
Mae’r Pregethwr yn cydnabod yr ystod 
o brofiadau a theimladau a ddaw i’n 
rhan: yr enillion a’r colledion i gyd. 
Mae’n deall yr hawddfyd a’r drygfyd a 
wynebwn. Ac un peth gwerthfawr sydd 
ganddo i’w ddysgu i ni yw ei bod yn 
gyfreithlon i ni lawenhau a dathlu pan 
fo modd gwneud hynny, hyd yn oed 
yng nghanol treialon a dioddefiadau ac 
anghyfiawnderau. Beth bynnag y 
brwydrau a’r anawsterau, mae’r gallu i 
orffwyso ac i lawenhau ac i fwynhau 
wedi ei roi i ni. A thros yr wythnos a’r 
wythnosau nesaf gobeithio, dowch i ni 
fwynhau’r gwylio a’r cefnogi. “C’mon 
Cymru!” 
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Ydi, mae’r lleoliad yn peri chwithdod. 
Oes, am fwy nag un rheswm mae yna 
gysgod dros y cyfan. A do, rydw innau  
wedi rhoi’r erthygl y dechreuais ei 
sgwennu am yr amhriodoldeb o gynnal 
y twrnamaint yn Qatar o’r neilltu am y 
tro. Oherwydd, weithiau ac mae 
heddiw’n un o’r dyddiau hynny, mae’n 
amser i lawenhau ac i fwynhau. Mae 
Cymru yng Nghwpan y Byd, ac mae 
gwlad gyfan yn dathlu’r ffaith ac yn 
edrych ymlaen at ein gêm gyntaf yn 
erbyn yr Unol Daleithiau nos yfory. Ers 
wythnosau, crisialwyd y cyffro a’r 
edrych ymlaen mewn cân a thri gair, 
‘Yma o Hyd’. Gwych ac amheuthun fu 
gweld hyder newydd y genedl nid yn 
unig yn ei thîm pêl droed ond yn ei 
hanes a’i diwylliant a’i hiaith. A hyn 
oll yn ei galluogi i ddyheu gyda Harri 
Webb:  
 
“Cael yn ôl o borth marwolaeth 
Gân a ffydd a bri yr heniaith; 
Cael yn ôl yr hen dreftadaeth                  
A Chymru'n cychwyn ar ei hymdaith”. 
 
Beth bynnag a ddigwydd nos yfory a 
bore Gwener ac wythnos i nos Fawrth 
mae breuddwyd oes miloedd o Gymry 
am weld ein tîm cenedlaethol ar brif 
lwyfan Cwpan y Byd wedi’i gwireddu. 
Ar drothwy’r twrnamaint breuddwydio 
rydym mai ‘cychwyn ar ei hymdaith’ 
fydd Cymru yn y gemau yn erbyn yr 
Unol Daleithiau ac Iran a Lloegr. Hir 
iawn fu’r aros, ac mor wych fyddai 
gweld Cymru yn camu trwy’r ‘gemau 
grŵp’ i ran nesaf y gystadleuaeth.   
 

“C’mon Cymru!” 



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 

Ymddeoliad 
Cyfarfu Pwyllgor yr Ofalaeth yn Capel 
Coch nos Fercher diwethaf. Yn ystod y 
cyfarfod mi wnes i hysbysu’r Pwyllgor 
o’m bwriad i ymddeol o’m gwaith fel 
gweinidog i eglwysi’r Ofalaeth ddiwedd 
Awst 2023.  
 
Mae 34 o flynyddoedd ers i mi ddod yn 
weinidog i’r eglwysi yn Neiniolen     
Llanberis a Nant Peris ym mis Hydref 
1988, ac 8 mlynedd ers i’r eglwysi yn 
Llanllechid a Thalybont ymuno â ni i 
ffurfio’r Ofalaeth bresennol. Ers 13 
mlynedd bûm hefyd yn  gweinidogaethu 
yng Nghapel Tanycoed, Llanrug. Rwyf 
wedi cael y fraint o fod yn weinidog i’r 
Arglwydd Iesu Grist yn eich plith, ac yn 
fy ngofalaeth gyntaf yn ardal Abersoch 
cyn hynny. Bydd y weinidogaeth, yn 
cynnwys cyhoeddi Gronyn, yn parhau 
tan yr haf os Duw a’i myn.  Am y tro, ni 
allaf ond gobeithio i mi fod yn driw i’r 
argyhoeddiad a fu gennyf ers ymdeimlo 
â galwad Duw ac ers f’ordeinio: ‘Ni 
fernais i mi wybod dim yn eich plith, 
ond Iesu Grist, a hwnnw wedi ei groes-
hoelio’ (1 Corinthiaid 2:2). 

John Pritchard 

Heddiw 
Capel Coch 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 o’r 
gloch gan Mr Richard Lloyd Jones.       
 

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan y Parchg R O Jones.  
 

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

Genesis 
 

‘Wedi'r pethau hyn, troseddodd trulliad a 
phobydd brenin yr Aifft yn erbyn eu meistr, 
brenin yr Aifft. Ffromodd Pharo wrth ei 
ddau swyddog, y pen-trulliad a'r               
pen-pobydd, a'u rhoi yn y ddalfa yn nhŷ 
pennaeth y gwarchodwyr, sef y carchar lle'r 
oedd Joseff yn gaeth. Trefnodd pennaeth y 
gwarchodwyr i Joseff ofalu amdanynt a 
gweini arnynt. Wedi iddynt fod yn y ddalfa 
am ysbaid, cafodd trulliad a phobydd    
brenin yr Aifft, a oedd yn gaeth yn y    
carchar, freuddwyd yr un noson, pob un ei 
freuddwyd ei hun, ac i bob breuddwyd ei 
hystyr ei hun. Pan ddaeth Joseff atynt yn y 
bore, ac edrych arnynt a'u gweld yn         
ddi-hwyl, gofynnodd i swyddogion Pharo a 
oedd gydag ef yn y ddalfa yn nhŷ ei feistr, 
“Pam y mae golwg ddigalon arnoch      
heddiw?” Atebasant, “Cawsom freuddwyd-
ion, ac nid oes neb i'w dehongli.” Yna   
dywedodd Joseff wrthynt, “Onid i Dduw y 
perthyn dehongli? Dywedwch yn awr i 
mi.” ... Ar y trydydd dydd yr oedd pen-
blwydd Pharo, a gwnaeth wledd i'w holl 
weision, a dod â'r pen-trulliad a'r               
pen-pobydd i fyny yng ngŵydd ei        
weision. Adferodd y pen-trulliad i'w swydd, 
a rhoddodd yntau'r cwpan yn llaw 
Pharo; ond crogodd y pen-pobydd, fel yr 
oedd Joseff wedi dehongli iddynt. Eto ni 
chofiodd y pen-trulliad am Joseff, ond   
anghofio'n llwyr amdano’ (40:1-8, 20-23). 

Carmel 
Bydd yr Ysgol Sul yng nghapel Carmel 
am 10.30 o’r gloch a chynhelir Cyfarfod 
Gweddi am 5.00 o’r gloch.  Bydd oedfa 
fedydd yn y Capel am 2.00 o’r gloch yng 
ngofal y Gweinidog. 

 

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. 

 

Dwylo Prysur 
Cynhelir clwb Dwylo Prysur yng nghapel 
Carmel am 6.30 o’r gloch nos Wener,    
Tachwedd 25. 
 

 Llun Capel Coch 
Fis yn ôl, soniais yn Gronyn am lun a 
wnaed o Capel Coch ac a gyhoeddwyd 
yng nghylchlythyr misol Oriel Daniel, 
Llangefni a gyhoeddir gan y Parchg John 
Morris, Llanddaniel. Llun o waith ei fab 
Rhys, sy’n arbenigo ar wneud lluniau o 
gapeli ac eglwysi ydyw. 
 
Soniais ar y pryd y byddai copïau o’r 
cylchlythyr a’r llun yn cael eu rhannu yn 
ystod yr oedfa yn Capel Coch, ond rhaid 
ymddiheuro am fethu â gwneud hynny’r 
Sul hwnnw. Ond caiff hynny ei wneud    
heddiw, ac os oes ar rywun arall eisiau 
copi er mwyn gweld y llun cysylltwch â’r 
Gweinidog er mwyn gweld a oes modd 
cael rhagor o gopïau.  
 

Cynllun Efe 
Mae Ymddiriedolwyr Cynllun Efe wedi 
cychwyn trafod dyfodol y gwaith a’r 
cydweithio a fu rhwng Efe a Chapel 
Caersalem Caernarfon ers pum mlynedd.  
Byddwn yn cyfarfod â chynrychiolwyr 
Caersalem eto o fewn y pythefnos nesaf 
er mwyn gweld sut orau i symud ymlaen 
i geisio Gweithiwr newydd i olynu Susan 

Williams. Mynegwyd gwerthfawrogiad 
fwy nag unwaith yn ystod y pwyllgorau a 
gawsom yn ddiweddar o waith Susan hyd 
at ei hymddeoliad. Gobeithio’n fawr y 
byddwn yn medru penodi Gweithiwr 
newydd mor gynnar â phosibl yn y 
flwyddyn newydd. 
 

Nathan Jones 
Cymro a Christion 

Ar Gwpan y Byd y bydd sylw pawb sy’n 
hoffi pêl droed dros y mis nesaf. Ond cyn  
canolbwyntio’n llwyr ar hynt a helynt tîm 
Cymru yn y gystadleuaeth fawr mae’n 
werth sôn am benodiad Nathan Jones yn 
rheolwr newydd un o glybiau 
Uwchgynghrair Lloegr rai dyddiau’n ôl. 
Cymro o Flaenrhondda yw Nathan Jones, 
rheolwr newydd Southampton. Ond yn 
fwy diddorol fyth i ddarllenwyr Gronyn 
yw’r ffaith ei fod yn Gristion sy’n fwy na 
pharod i dystio’n gyhoeddus i’w ffydd yn 
yr Arglwydd Iesu Grist.  
 
Mae bob amser yn dda gweld pobl yn 
arddel eu ffydd yn Iesu Grist. Nid yw 
ffydd pobl enwog yn fwy gwerthfawr na 
ffydd neb arall wrth gwrs, ond mae’n 
bosibl i lawer mwy o bobl ddod i glywed 
am eu ffydd oherwydd eu henwogrwydd. 
Trafod pêl droed fydd Nathan Jones pan 
welwn ni fo ar y teledu dros y misoedd 
nesaf, ond ar sail yr hyn a wnaeth hyd 
yma mae’n bosibl y clywn ni ambell beth 
ganddo a fydd yn tystio i’w ffydd yn Iesu 
a’i ymddiriedaeth yn Nuw a’i arweiniad 
ym mhob peth.  
 

Hen Stampiau 
Diolch i bawb sy’n cadw hen stampiau 
sy’n cael eu hanfon i gefnogi gwaith 
Cymdeithas y Deillion. Mae’n dda 
gwybod fod y Gymdeithas yn elwa o’r 
stampiau a anfonwyd o’r Ofalaeth.  
 
Gall pobl Llanberis roi’r stampiau yn y 
bocs pwrpasol yn Capel Coch. Gall pawb 
arall eu rhoi i’r Gweinidog.  


