
Oedfa Nadolig  
Capel Carmel 

Sylwch bod Oedfa Nadolig yr Ysgol Sul a 
Dwylo Prysur yng Nghapel Carmel wedi 
ei newid i’r nos Sul nesaf, Rhagfyr 11, am 
5.00 o’r gloch. 
 
Roedd i fod i gael ei chynnal y nos Sul 
ganlynol, ond penderfynwyd ei chynnal 
wythnos yn gynharach nag a drefnwyd yn 
wreiddiol.  Bydd croeso cynnes i bawb. 

Te Bach Nadolig 
Cynhelir Te Bach Nadolig yng nghapel 
Carmel bnawn yfory, Rhagfyr 5 am 2.30 
o’r gloch. 
 

Dwylo Prysur 
Cynhelir clwb Dwylo Prysur yng nghapel 
Carmel am 6.30 o’r gloch nos Wener,    
Rhagfyr 9. 
 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

Rhagfyr 4 
2.00 p.m - Y Parchg Alan Spencer 
 

Rhagfyr 11 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Rhagfyr 18 
2.00 p.m - Oedfa Garolau 
 

Rhagfyr 25 - Dydd Nadolig 
Dim Oedfa 
 

 

Llanllechid  
 

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 yng ngofal  
  y plant a’r ieuenctid 
 

Rhagfyr 18 
10.30 a.m. - Parti Nadolig yr Ysgol Sul 
7.00 p.m - Oedfa Nadolig Gymunedol   
 yng nghapel Jerusalem, Bethesda 
 

Rhagfyr 25 - Dydd Nadolig 
10.00 a.m. - Oedfa Bore Nadolig 

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

Rhagfyr 4 
10.00 a.m. - Dr Huw Tegid Roberts 
 

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

Rhagfyr 18 
10.00 a.m. - Oedfa Nadolig 
 

Rhagfyr 25 - Dydd Nadolig 
10.00 a.m. - Oedfa Bore Nadolig 
 
 

Deiniolen  
 

Rhagfyr 4 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

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

Rhagfyr 18 
Amser i’w drefnu - Y Gweinidog 
 

Rhagfyr 25 - Dydd Nadolig 
10.00 a.m. - Oedfa Bore Nadolig yn           
  Capel Coch 
 
 

Go brin fod yr ystadegau hyn yn synnu 
neb ohonom sy’n arddel Ffydd Crist 
yng Nghymru heddiw. Os ydym yn 
ymboeni ynghylch ystadegau, nid 
dyma’r rhai pwysicaf o bell ffordd gan 
ein bod yn ymwybodol iawn o’r ffaith 
bod yna wahaniaeth mawr rhwng galw 
ein hunain yn Gristnogion a bod yn 
Gristnogion. Gall pobl uniaethu â’r 
Ffydd Gristnogol am resymau fel 
traddodiad a magwraeth a diwylliant 
heb iddynt o reidrwydd wybod dim am  
gariad Duw na chredu am un eiliad yn 
Iesu Grist. Pe byddai unrhyw sail o 
gwbl dros gredu bod 43% o boblogaeth 
Cymru’n Gristnogion o argyhoeddiad 
byddai gennym reswm dros orfoleddu 
heddiw. Onid y gwir amdani yw bod 
pob tystiolaeth yn dweud wrthym fod 
Cristnogion yn lleiafrif yn ein gwlad 
ers blynyddoedd lawer?  
 
Ystrydeb yw dweud y medrwch wneud 
unrhyw beth ag ystadegau. I rai Crist-
nogion, arwydd trist o ddirywiad yw’r 
ystadegau uchod. Bydd eraill yn eu 
croesawu gan ddadlau bod yma     
gymdeithas sy’n fwy agored i gael ei 
hargyhoeddi o werth yr Efengyl. Beth 
bynnag eu gwerth y maent, heb os, yn 
dangos bod Cymru’n faes cenhadol ers 
blynyddoedd. Ond y maent hefyd,  
gobeithio, yn symbyliad i ni erfyn ar 
Dduw i ddwyn pobl i wir ffydd yn Iesu 
Grist. Mae’r hiraeth am weld pobl o un 
i un yn cael gras i droi at Grist yn fwy 
o ddyhead o lawer i bobl ffydd na 
gweld y cannoedd a’r miloedd yn taro 
tic yn ddifeddwl o bosibl yn yr un 
blwch ar unrhyw ffurflen.    
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Roedd fy ngwaed yn berwi nos Fawrth, 
nid oherwydd y gêm bêl droed ond 
wrth wylio rhaglen Newsnight y BBC. 
Trafod yr ymwybyddiaeth o hunaniaeth 
Gymreig yn sgil ymddangosiad Cymru 
yng Nghwpan y Byd oedd y bwriad, 
ond tila iawn oedd y drafodaeth. Ond 
gwaeth o lawer oedd y cyfeiriad wedyn 
at ganlyniadau Cyfrifiad 2021. Roedd 
graff ar y sgrin yn nodi mai dim ond 
3.2% o’r boblogaeth sy’n eu cyfrif eu 
hunain yn ‘Gymry yn unig’. Roedd hyn 
yn gwbl gamarweiniol gan mai’r ffigwr 
ar gyfer ‘Cymru a Lloegr’ oedd hwn. Y 
gwir ydi bod 55.2% o boblogaeth  
Cymru yn eu cyfrif eu hunain yn 
‘Gymry yn unig’, ond doedd y rhaglen 
ddim am i weddill gwledydd Prydain 
wybod hynny!   
 
O bosib i chi weld hefyd yr ystadegau 
o’r Cyfrifiad sy’n dangos bod y ganran 
o boblogaeth Cymru sy’n eu galw eu  
hunain yn Gristnogion wedi gostwng o 
57.6% yn 2011 i 43.6% yn 2021. Mae 
hynny’n golygu, am y tro cyntaf ers 
dechrau’r Cyfrifiad ym 1801, bod llai 
na hanner pobl Cymru’n eu galw eu 
hunain yn Gristnogion. Bu, a bydd eto 
gryn drafod ar yr ystadegau. Diddorol 
fyddai gwybod os ydi’r gostyngiad 
hwn yn cyfateb i’r lleihad a fu dros y 
degawd yn nifer y capeli a’r eglwysi. 
Ydi’r gostyngiad hwn wedyn yn gyson 
â’r ystadegau ynghylch y niferoedd o 
bobl sy’n mynychu oedfaon o gymharu 
â deng mlynedd yn ôl?  A thybed hefyd 
pa resymau eraill sydd gan bobl ein 
gwlad dros beidio â’u galw eu hunain 
yn Gristnogion?  

Lleiafrif 



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 Dr Huw Tegid Roberts.          
 

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan y Parchg Alan Spencer 
 

 

Genesis 
 
‘Pan ddeallodd Jacob fod ŷd yn yr Aifft, 
dywedodd wrth ei feibion, “Pam yr ydych 
yn edrych ar eich gilydd? Clywais fod ŷd 
i'w gael yn yr Aifft; ewch i lawr yno a 
phrynwch i ni, er mwyn inni gael byw ac 
nid marw.” Felly aeth deg o frodyr Joseff i 
brynu ŷd yn yr Aifft; ond nid anfonodd  
Jacob Benjamin, brawd Joseff, gyda'i frod-
yr, rhag ofn i niwed ddigwydd iddo. Daeth 
meibion Israel ymhlith eraill i brynu ŷd, am 
fod newyn trwy wlad Canaan. 
 
Joseff oedd yr arolygwr dros y wlad, ac ef 
oedd yn gwerthu ŷd i bawb. A daeth brodyr 
Joseff ac ymgrymu iddo i'r llawr. Pan    
welodd Joseff ei frodyr, adnabu hwy, ond 
ymddygodd fel dieithryn a siarad yn hallt 
wrthynt. Gofynnodd iddynt, “O ble y daeth-
och?” Ac atebasant, “O wlad Canaan i 
brynu bwyd.” Yr oedd Joseff wedi adnabod 
ei frodyr, ond nid oeddent hwy'n ei adnabod 
ef. Cofiodd Joseff y breuddwydion a gafodd 
amdanynt, a dywedodd wrthynt, “Ysbiwyr 
ydych; yr ydych wedi dod i weld mannau 
gwan y wlad.” Dywedasant hwythau wrtho, 
“Na, arglwydd, y mae dy weision wedi dod 
i brynu bwyd. Meibion un gŵr ydym ni i 
gyd, a dynion gonest; nid ysbiwyr yw dy 
weision.” Meddai yntau wrthynt, “Na, yr 
ydych wedi dod i weld mannau gwan y 
wlad.” Atebasant, “Deuddeg brawd oedd dy 
weision, meibion un gŵr yng ngwlad 
Canaan; y mae'r ieuengaf eto gyda'n tad, 
ond nid yw'r llall yn fyw”’ (42:1-13). 

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.  

 

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 

Cynhaliwyd ‘Marathon Caneuon Ffydd’  
yn Capel Coch ddydd Gwener er budd 
Apêl Hadau Gobaith a drefnir eleni gan 
Eglwys Bresbyteraidd Cymru i gefnogi 
gwaith Cymorth Cristnogol. O 10.00 o’r 
gloch y bore ymlaen bu Gareth Jones, 
Bethan Holding, Olwen Hughes ac     
Annette Bryn Parri yn chwarae ar yr    
organ bob tôn yn y gyfrol Caneuon 
Ffydd: cryn gamp o gofio bod yna 704 o 
donau ynddi.   
 
Diolch yn fawr iawn i’r pedwar am eu 
hymdrech.  Diolch hefyd i bawb a fu’n 
helpu yn ystod y dydd i weini paned a 
chacen i’r bobl a alwodd heibio i wrando 
ac i gefnogi ac i gyfrannu arian.  Diolch 
wrth gwrs i bawb a gyfrannodd arian at 
yr Apêl. Gall unrhyw un gyfrannu at yr 
Apêl trwy anfon eich cyfraniad un ai at y 
Gweinidog neu Gareth neu Colin Jones, 
Trysorydd Capel Coch. Hyd yma, mae 
£600 wedi dod i law ond gwyddom fod 
rhagor i’w ychwanegu at y cyfanswm 
hwnnw wedi i’r arian nawdd ddod i law.  
 
Bydd eitem am y Marathon ar raglen 
Bwrw Golwg ar Radio Cymru am 12.30 
o’r gloch heddiw.   

Cynllun Efe 
Cyfarfu Ymddiriedolwyr Cynllun Efe a 
chynrychiolwyr Capel Caersalem,     
Caernarfon bnawn Mercher diwethaf i 
gadarnhau ein bwriadau ar gyfer ceisio 
gweithwyr newydd.  
 
Cytunwyd ein bod yn hysbysebu ar y cyd 
ddwy swydd ran amser: y naill yn swydd 
dri diwrnod yr wythnos fel Gweithiwr 
Plant, Ieuenctid a Theuluoedd gyda 
Chynllun Efe, a’r llall yn swydd debyg 
am ddau ddiwrnod yr wythnos gyda 
Chapel Caersalem.  
 
Rydym am barhau’r cydweithio da a fu 
rhyngom ers pum mlynedd er y bydd 
gennym gobeithio ein gweithwyr ein 
hunain. Ac yn y gobaith y bydd y 
gweithwyr yn medru bod gefn i’w gilydd 
byddwn yn hysbysebu a phenodi ar y 
cyd.  Gan fod prysurdeb y Nadolig o’n 
blaen rydym am aros tan yn gynnar yn y 
flwyddyn newydd cyn hysbysebu’r 
swyddi. Gan y bydd y ddwy swydd yn 
gofyn am wasanaeth llawn y gweithwyr 
ar y Sul, y naill yn ardal Cynllun Efe a’r 
llall yng Nghaersalem, bydd yr hysbyseb 
yn ei gwneud yn eglur na fydd modd  i  
neb gyfuno’r ddwy swydd ran amser er 
mwyn ffurfio swydd lawn amser. 
 
Edrychwn ymlaen gan weddio ar i Dduw 
ein harwain a rhoi i ni ddau berson addas 
ar gyfer y swyddi hyn. 
 

Ffair Nadolig 
Cafwyd Ffair Nadolig lwyddiannus yn 
festri Bethlehem, Talybont nos Lun, 
Tachwedd 28 er budd Cronfa’r Capel.  
Cafwyd cefnogaeth dda fel arfer, a diolch 
i bawb am eu cefnogaeth.   
 
Diolch yn fawr i bawb a fu’n paratoi ar 
gyfer y Ffair ac yn helpu mewn unrhyw 
ffordd.   
 
Gwnaed elw o £850, a diolch unwaith eto 
i bawb am eu cefnogaeth.  


