
rhyngom. Erbyn hyn mae’n amlwg na 
fydd y cydweithio hwnnw yn union fel y 
bu dros y pum mlynedd diwethaf. Mae 
Caersalem yn awyddus i gael gwasanaeth 
gweithiwr yn y capel bob Sul. Ni fyddai 
hynny’n bosibl wrth gwrs pe byddem yn 
dal i gynnal gweithiwr ar y cyd. Y gobaith 
bellach felly yw y bydd Cynllun Efe’n 
mynd ati yn y flwyddyn newydd i benodi 
gweithiwr rhan amser, am dri diwrnod yr 
wythnos mae’n debyg. O bosibl y bydd 
modd ymestyn yr oriau yn nes ymlaen, yn 
ddibynnol ar y ffordd y bydd y gwaith yn 
datblygu a’r sefyllfa ariannol.  

Yr un pryd, bydd Caersalem hefyd yn 
ceisio penodi gweithiwr rhan amser, a’r 
gobaith yw y gallwn barhau i gydweithio 
mewn ffordd wahanol ac y bydd modd i’r 
gweithwyr a benodir i’r ddwy swydd 
gydweithio a chefnogi ei gilydd os yn 
bosibl.  
 
Edrychwn ymlaen gan weddio y cawn 
ein harwain trwy’r holl benderfyniadau a 
threfniadau sydd i’w gwneud. 
 

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 

Pwy a ŵyr beth a ddaw? Pwy a ŵyr na 
chawn ni cyn hir dîm cystal â’r un a 
gafodd y fath lwyddiant dros y 
blynyddoedd diwethaf? Mae llawer yn 
ofni bod y dyddiau euraidd drosodd, 
ond pwy all ddweud nad yw’r gorau 
eto i ddod?  Mae gan bawb ei obaith, 
ac mi ddaliaf i obeithio er gwaetha’r 
ofnau a’r amheuon i gyd. 
 
Peth anodd ydi byw efo’r ofn y gallai’r 
gorau fod o’r tu cefn i ni, a hynny’n 
aml mewn pethau pwysicach o lawer 
na phêl droed. Ond yr un peth nad oes 
raid i ni ofni hynny yn ei gylch yw’r 
bywyd a gynnigir i ni trwy ffydd yn 
Iesu Grist. ‘Yr wyf fi,’ meddai, ‘wedi 
dod er mwyn i ddynion gael bywyd, a’i 
gael yn ei holl gyflawnder’ (Ioan 
10:10). Ac meddai etoam y bywyd 
hwn, ‘A hyn yw bywyd tragwyddol: 
dy adnabod di, yr unig wir Dduw, a’r 
hwn a anfonaist ti, Iesu Grist’ (Ioan 
17:3). Yma ar y ddaear, nid oes un  
eiliad o’r bywyd hwn o adnabod Iesu 
Grist y medrwn ddweud fod y gorau 
o’r tu cefn i ni: mae dyfnach 
adnabyddiaeth o Dduw a’i gariad o’n 
blaen o hyd. Tyfu mewn adnabyddi-
aeth o’n Gwaredwr Iesu yw’r addewid 
a’r gobaith a roed i ni. Ond yn fwy na 
hynny hyd yn oed, y tu hwnt i’r byd a’r 
bywyd hwn, gobaith sicr y Cristion yw 
bod y gorau eto o’i flaen gan fod y 
‘bywyd tragwyddol’ nid yn unig yn 
golygu bywyd ar ei orau yn y byd hwn 
ond hefyd fywyd a fydd yn para am 
byth gyda Duw. Ac nid oes nac ofn 
nac amheuaeth yn ei gylch gan fod 
addewid Duw yn gyfan gwbl sicr. 
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Wel, er mawr siom, pharodd o ddim yn 
hir. Ar un wedd, ‘Digwyddodd, darfu, 
megis seren wib’, a hynny’n fwy fyth 
am fod y golled yn erbyn Iran wedi dod 
yng ngêm gyntaf yr ail gylch o gemau. 
Ond os mai troi am adref fydd raid 
wedi’r gêm yn erbyn Lloegr nos 
Fawrth, nid oes unrhyw gywilydd nac 
unrhyw awgrym o weld bai. Oes, mae 
yna rywfaint o siom na welwyd 
chwaraewyr Cymru ar eu gorau hyd 
yma, ond dim ond balchder sydd o fod 
wedi cyrraedd rowndiau terfynol 
Cwpan y Byd am y tro cyntaf ers dros 
drigain mlynedd. Ie, balchder a diolch 
i’r rheolwr Rob Page a’r garfan gyfan, 
a diolch yn arbennig i’r chwaraewyr 
dawnus a fu’n allweddol i lwyddiant 
ein tîm cenedlaethol dros y degawd  
diwethaf.  
 
Ac eto, pwy a ŵyr beth a ddigwydd?  
Gall fod y paragraff uchod yn gyn-
amserol gan nad yw’r cyfan ar ben eto. 
Rydan ni dal yng Nghwpan y Byd. Y 
mae yna obaith. Os curwn ni’r Saeson 
(a hynny o 4 gôl i 0 os na fydd y gêm 
rhwng Iran ac America’n gorffen yn 
gyfartal) byddwn dal yno. Rwy’n 
genfigennus o’r chwaraewyr gan mai 
nhw yn unig fedr wneud unrhyw beth 
i’n cadw yn y gystadleuaeth. Dim ond 
gwylio a chwysu all pawb arall ei 
wneud. Ond beth bynnag a ddigwydd, 
mae’r hogia’n arwyr gwlad. Hyd yn 
oed os digwydd y gwaethaf eleni a bod 
y tlws a phêl droed o’r diwedd yn ‘dod 
adref’ bydd y ffaith fod Cymru wedi 
cyrraedd y rowndiau terfynol, i ni, yn 
fwy o gamp o lawer.  

C’mon Cymru ...eto! 



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 Tachwedd 16. 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 y Gweinidog a chynhelir yr Ysgol 
Sul am 11.15 o’r gloch.        
 

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog.  

Genesis 
 
‘Bu'r cyngor yn dderbyniol gan Pharo a'i 
holl weision. A dywedodd Pharo wrth ei 
weision, “A fedrwn ni gael gŵr arall fel 
hwn ag ysbryd Duw ynddo?” Felly dywed-
odd Pharo wrth Joseff, “Am i Dduw roi 
gwybod hyn oll i ti, nid oes neb mor ddeall-
us a doeth â thi; ti fydd dros fy nhŷ, a bydd 
fy holl bobl yn ufudd i ti; yr orsedd yn unig 
a'm gwna i yn fwy na thi.” Yna dywedodd 
Pharo wrth Joseff, “Dyma fi wedi dy osod 
di'n ben ar holl wlad yr Aifft,” a thynnodd 
ei fodrwy oddi ar ei law a'i gosod ar law 
Joseff, a gwisgo amdano ddillad o liain 
main, a rhoi cadwyn aur am ei wddf. Parodd 
iddo deithio yn ei ail gerbyd, gyda rhai i 
weiddi o'i flaen, “Plygwch lin.” Felly gos-
ododd Pharo ef dros holl wlad yr Aifft. A 
dywedodd Pharo wrth Joseff, “Myfi yw 
Pharo, ond heb dy ganiatâd di nid yw neb i 
godi na llaw na throed trwy holl wlad yr 
Aifft.” Enwodd Pharo ef Saffnath-panea, a 
rhoddodd yn wraig iddo Asnath, merch  
Potiffera offeiriad On. Yna aeth Joseff allan 
yn bennaeth dros wlad yr Aifft. 
Deng mlwydd ar hugain oedd oed Joseff 
pan safodd gerbron Pharo brenin yr Aifft. 
Aeth allan o ŵydd Pharo, a thramwyodd 
trwy holl wlad yr Aifft. Yn ystod y saith 
mlynedd o lawnder cnydiodd y ddaear yn 
doreithiog, a chasglodd yntau yr holl fwyd a 
gaed yng ngwlad yr Aifft yn ystod y saith 
mlynedd, a chrynhoi ymborth yn y dinas-
oedd. Casglodd i bob dinas fwyd y meys-
ydd o'i hamgylch. Felly pentyrrodd Joseff 
ŷd fel tywod y môr, nes peidio â chadw 
cyfrif, am na ellid ei fesur’ (41:37-49). 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir am 3.30 o’r gloch gan y 
Parchg Ddr Alun Morton Thomas.   
 

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.  

 

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. 

 

Marathon  
Caneuon Fydd 

Cynhelir Marathon Caneuon Ffydd yn 
Capel Coch ddydd Gwener, Rhagfyr 2 er 
budd Apêl Hadau Gobaith (gweler isod). 
 
Gan ddechrau am 10.00 o’r gloch y bore 
bydd Gareth Jones, Bethan Holding ac 
Olwen Hughes yn chwarae pob tôn yn 
‘Caneuon Ffydd’ ar yr organ.  O gofio 
bod yna 704 o donau yn y gyfrol mae’n 
amlwg y bydd cryn dipyn o waith i’r tri.  
 
Mae’n anodd dweud faint o’r gloch y 
daw’r Marathon i ben wrth gwrs ond 
mae’n siŵr y bydd y gerddoriaeth yn 
para tan ddiwedd y prynhawn o leiaf.  
Bydd croeso i unrhyw un ddod draw yn 
ystod y dydd i wrando ac i gefnogi.  Ni 
fydd tâl mynediad fel y cyfryw ond caiff 
bawb gyfrannu swm o’u dewis eu hunain 
at yr Apêl.  Bydd paned a chacen i bawb. 
 
Dymuniadau gorau i’r tri a diolch ymlaen 
llaw am yr ymdrech. 
 

Dwylo Prysur 
Cynhelir clwb Dwylo Prysur yng nghapel 
Carmel am 6.30 o’r gloch nos Wener,    
Rhagfyr 2. 

 Apêl Hadau Gobaith 

Mae gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru 
apêl arbennig bob pum mlynedd er budd 
Cymorth Cristnogol. ‘Hadau Gobaith’ ydi 
Apêl 2022. Y nod yw codi £250,000, 
sy’n cyfateb i oddeutu £15 i £20 yr aelod. 
Mae’r apêl yn amserol, ar gefn blwyddyn 
anodd i lawer yn ein gwlad ni ond fwy 
anodd fyth i bobl ym mannau tlotaf y 
byd. Mae’r Covid, diffyg dŵr glân a 
bwyd, trais a gwrthdaro wedi golygu 
pwysau mawr ar gymunedau. Ac eleni 
mae pobl mewn gwahanol rannau o’r byd 
wedi dioddef trychinebau hinsawdd, fel 
ym Mhacistan, De Swdan a’r Americas. 
Effaith hirdymor newid hinsawdd yw 
ffocws yr Apêl, ac yn benodol yr heriau 
sy’n wynebu rhai o wledydd tlotaf y byd 
a’r rhai sy’n dioddef fwyaf, fel Kenya, lle 
bu Cymorth Cristnogol yn gweithio ers 
1997 trwy bartneriaid lleol i gefnogi pobl 
i ymateb ac addasu i’r argyfwng hwn.  
 

Oedfa Fedydd 
Cynhaliwyd oedfa fedydd yn nghapel 
Carmel Llanllechid dan ofal y Gweinidog 
bnawn Sul diwethaf, Tachwedd 20 pan 
fedyddiwyd Mili Mair, merch fach Anna 
Tugwell a David Simpson.  Dymunwn 
bob bendith iddynt fel teulu. Diolch i Mrs 
Helen Williams am ei help yn yr oedfa.  
 .   

Diolch 
Diolch yn fawr i aelodau Bethlehem   
Talybont a anfonodd focsys esgidiau 
llawn o roddion at apêl Nadolig yr elusen 
Teams4U.  Eleni bydd Teams4U yn an-
fon y bocsys i’r Wcrain, Moldofa,     
Georgia, Bosnia a Romania   
 

Cynllun Efe 
Fel y soniwyd yr wythnos ddiwethaf mae 
Cynllun Efe yn ystyried y cam nesaf o 
ran penodi gweithiwr newydd.  Byddwn 
yn cyfarfod â chynrychiolwyr Capel 
Caersalem Caernarfon unwaith eto’r 
wythnos hon i drafod y cydweithio sydd 


