
Cefnogi’r  
Banciau Bwyd  
cyn y Nadolig 

Ar drothwy’r Nadolig ac yng nghanol y 
tywydd oer yr ydym yn ei ganol ar hyn o 
bryd mae’n sicr y byddai’r banciau bwyd 
lleol yn falch o dderbyn unrhyw nwyddau 
y medrwn eu cyfrannu iddynt.   
 
Gwaetha’r modd, mae mwy a mwy o bobl 
yn ddibynnol ar y cymorth a geir trwy’r 
banciau bwyd, a gallwn ddychmygu y 
bydd llawer o deuluoedd yn ddiolchgar 
am wasanaeth y banciau bwyd wrth ir 
Nadolig ddod yn nes. 
 
 

Bydd cyfle’r Sul hwn a’r Sul nesaf i 
gyfrannu at y bocsys casglu sydd yn 
Capel Coch a Chapel Carmel. 
 
Diolch yn fawr am bob cyfraniad a 
wnaed dros yr wythnosau diwethaf.   
 
Mae’r nwyddau a gesglir yn Capel Coch 
yn cael eu tosglwyddo i Fanc Bwyd    
Arfon sy’n gweithredu o ganolfan yr 
Eglwys Bentecostalaidd ar stad Cibyn 
yng Nghaernarfon. 
 
Mae’r nwyddau a gesglir yng Ngahpel 
Carmel yn cael eu tropsglwyddo i Fanc 
Bwyd Dyffryn Ogwen, ‘Pantri Pesda’.  
 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

Rhagfyr 11 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Rhagfyr 18 
2.00 p.m - Oedfa Garolau 
 

Rhagfyr 25 - Dydd Nadolig 
Dim Oedfa 
 

 

Llanllechid  
 

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

Rhagfyr 18 
10.00 a.m. - Oedfa Deulu: Oedfa Nadolig  

 
Rhagfyr 25 - Dydd Nadolig 

10.00 a.m. - Oedfa Bore Nadolig 
 
 

Deiniolen  
 

Rhagfyr 11 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Rhagfyr 18 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

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

bunnoedd am rywbeth sydd werth 
ceiniogau’n unig.  

Heb os, mae adnabod yr hyn sydd o 
werth yn un o gyfrinachau mawr    
bywyd. I lawer, nid oes unrhyw werth i 
Feibl nac Efengyl nac eglwys, nac i 
Grist ei hun. Ond i’r Cristion, dyma’r 
pethau – a dyma’r person – mwyaf 
gwerthfawr sydd, a thystiolaeth pob 
Cristion yw tystiolaeth Pantycelyn: 

 ‘popeth gwerthfawr a drysorwyd 
  yn fy Mhrynwr mawr ynghyd’ 

Gwêl y Cristion werth yn yr hyn y mae 
pawb arall yn ddibris ohono: y newydd 
da am Iesu Grist a’r gwaith a gyflawn-
odd ar groes Calfaria. Trwy ei farwol-
aeth yr aeth Iesu i’r afael â phroblem 
fwyaf y byd ym mhob oes: gwrthryfel 
pobl yn erbyn Duw. Trwy gymryd ein 
pechod arno’i hun, mae wedi delio’n 
llawn â’r broblem ac wedi dileu’r elyn-
iaeth yn achos pawb sy’n ymddiried 
ynddo. A thrwyddo cawn berthynas 
iawn â Duw, a maddeuant a llawenydd 
bywyd newydd. 

Mor werthfawr y cyfan; ac o gariad at 
Grist ac yng ngwres ei ffydd mae’r 
Cristion yn gwybod y byddai’n werth 
rhoi popeth er mwyn ei gael. Mae’n ei 
nabod ei hun yn ddigon da fodd     
bynnag i gydnabod na fedrai fyth 
wneud hynny. Ond y llawenydd    
mwyaf yw’r sylweddoliad bod y peth 
mwyaf gwerthfawr i’w gael yn rhad, 
ac nad ei haeddu ond ei dderbyn a 
wnawn trwy ffydd yn Iesu Grist.   
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Yng nghanol yr holl sôn a’r pryder 
cynyddol ynghylch costau byw, un o’r 
meysydd nad yw arian yn brin ynddo 
yw Uwch Gynghrair Bêl Droed Lloegr. 
Ac wedi i bethau dawelu gyda Chwpan 
y Byd, buan iawn y bydd perchnogion 
y clybiau yn gwario arian mawr am 
chwaraewyr pan gân nhw ail ddechrau 
gwneud hynny ym mis Ionawr. Ac 
wedi i ambell un chwarae’n dda dros ei 
wlad yng Nghwpan y Byd, bydd rhaid i 
ba glwb bynnag sydd am eu prynu talu 
miliynau o bunnoedd yn fwy na phe 
bydden nhw wedi eu prynu yn ystod yr 
haf. Mae gôl neu dacl yng Nghwpan y 
Byd wedi codi’r pris yn arw, a bydd 
mwy nag un clwb yn difaru nad aethon 
nhw i siopa’n gynharach. 

Cyn diwedd Ionawr, felly, mi glywn ni 
lawer am werth gwahanol chwaraewyr. 
Rheitiach fyddai sôn am eu pris. Wed-
i’r cwbl, mae byd o wahaniaeth rhwng 
‘gwerth’ a ‘phris’. Ydi, mae’r clybiau’n 
talu miliynau o bunnoedd am chwarae-
wyr, a hyd yn oed iddyn nhw! Y gwir 
ydi mai’r pris ydi pa faint bynnag y 
maen nhw’n barod i’w dalu. Ond o 
feddwl beth arall y gellid ei brynu â’r 
symiau enfawr hyn mae’n amlwg nad 
oes yr un chwaraewr werth y fath arian.   

Os gall y clybiau pêl droed mwyaf  an-
wybyddu’r gwahaniaeth hwn rhwng 
gwerth a phris, nid felly’r mwyafrif  
ohonom. Heb syniad o werth pethau, 
rydym mewn peryg o dalu pris gwirion. 
Mae hynny’n bwysicach fyth heddiw 
pan fo arian yn brin i’r rhelyw o bobl. 
Dim ond ffŵl fyddai’n talu cannoedd o 

Pris a gwerth 



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 y Gweinidog.          
 

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

 

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 ac am 5.00 o’r gloch 
cynhelir Gwasanaeth Nadolig y Plant a’r 
Ieuenctid.   

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at bawb o’n 
haelodau sydd wedi bod yn yr ysbyty’n 
ddiweddar neu’n dal yno ar hyn o bryd. 
Dymuniadau gorau am adferiad buan i 
bawb ohonoch. Dymuniadau gorau hefyd 
i bawb sydd mewn cartref preswyl neu 
gartref nyrsio.  

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â theulu Mrs Harriet (Rita) 
Morris, gynt o Maes Padarn, Llanberis, a fu 
farw ddydd Llun, Tachwedd 28 yng    
Nghartref Fairways Newydd, Llanfairpwll,  
yn 95 mlwydd oed.  Roedd yn wraig annwyl 
a hoffus iawn, a thrwy ei gwaith yn Ysgol 
Dolbadarn am flynyddoedd ‘Anti Rit’ oedd 
hi i blant y pentref.  Bu’n aelod ffyddlon yn 
Capel Coch, a bydd gwasanaeth angladd yn 
y Capel am 12.00 o’r gloch ddydd Mawrth, 
Rhagfyr 13.  Cafodd gystudd blin ers sawl 
blwyddyn ond cafodd ofal arbennig gan ei 
theulu ac yng Nghartref Fairways Newydd. 

Genesis 
 
‘Pan ddaeth Joseff i'r tŷ, dygasant ato yr 
anrheg oedd ganddynt, ac ymgrymu i'r 
llawr o'i flaen. Holodd yntau hwy am eu 
hiechyd, a gofyn, “A yw eich tad yn iawn, 
yr hen ŵr y buoch yn sôn amdano? A yw'n 
dal yn fyw?” Atebasant, “Y mae dy was, 
ein tad, yn fyw ac yn iach.” A phlygasant 
eu pennau ac ymgrymu. Cododd yntau ei 
olwg a gweld ei frawd Benjamin, mab ei 
fam ef ei hun, a gofynnodd, “Ai dyma eich 
brawd ieuengaf, y buoch yn sôn amdano?” 
A dywedodd wrtho, “Bydded Duw yn rasol 
wrthyt, fy mab.” Yna brysiodd Joseff a 
chwilio am le i wylo, oherwydd cyffrowyd 
ei deimladau o achos ei frawd. Aeth i'w 
ystafell ac wylo yno. Yna golchodd ei  
wyneb a daeth allan gan ymatal, a          
dywedodd, “Dewch â'r bwyd.” Gosodwyd 
bwyd iddo ef ar wahân, ac iddynt hwy ar 
wahân, ac i'r Eifftiaid oedd yn bwyta gydag 
ef ar wahân; oherwydd ni allai'r Eifftiaid 
gydfwyta gyda'r Hebreaid, am fod hynny'n 
ffieidd-dra ganddynt. Yr oeddent yn eistedd 
o'i flaen, y cyntafanedig yn ôl ei           
flaenoriaeth a'r ieuengaf yn ôl ei ieuenctid; 
a rhyfeddodd y dynion ymysg ei             
gilydd. Cododd Joseff seigiau iddynt o'i 
fwrdd ei hun, ac yr oedd cyfran Benjamin 
bum gwaith yn fwy na chyfran y lleill. Felly 
yfasant a bod yn llawen gydag ef.’ (43:26-
34). 

Cyfarchion Nadolig  
Oherwydd nam llygaid ac anhwylder ar-
all ni fydd Miss Dilys Mai Roberts, Yr 
Haciau, Penisarwaun yn anfon cardiau 
Nadolig eleni    ac felly mae’n dymuno 
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd 
Dda i bawb sydd yn ei hadnabod ac yn 
diolch am bob cefnogaeth ar hyd y 
flwyddyn. Anfonwn ein cofion cynnes ati 
hithau.   
 

Oedfa Nadolig  
Capel Carmel 

Sylwch bod Oedfa Nadolig yr Ysgol Sul 
a Dwylo Prysur yng Nghapel Carmel 
wedi ei newid i 5.00 o’r gloch heno yn lle 
nos Sul nesaf.  Ni fydd oedfa yno’r Sul 
nesaf, Rhagfyr 18 ond bydd oedfa     
Nadolig Cymuned Dyffryn Ogwen yng 
nghapel Jerusalem, Bethesda am 7.00 o’r 
gloch a chroeso cynnes i bawb fynd yno.  
 

Oedfa Deulu 
Cynhelir Gwasanaeth Nadolig yn yr   
Oedfa Deulu yn Capel Coch fore Sul 
nesaf, Rhagfyr 18 dan arweiniad y 
Gweinidog.  Bydd plant yr Ysgol Sul yn 
ymuno â ni.  Sylwch mai am 10.00 o’r 
gloch y mae’r oedfa.  
.   

Marathon  
Caneuon Fydd 

Diolch yn fawr iawn am y rhoddion a 
ddaeth i law yn ystod yr wythnos at Apêl 
Hadau Gobaith yn sgil y ‘Marathon   
Caneuon Ffydd’ a gynhaliwyd yn Capel 
Coch ddydd Gwener, Rhagfyr 2.   
 
Diolch eto i’r pedwar a fu’n chwarae’r 
organ yn y Marathon, Gareth Jones, 
Bethan Holding, Olwen Hughes ac     
Annette Bryn Parri. Clywyd Bethan yn 
siarad am yr oriau o chwarae holl donau 
Caneuon Ffydd ar raglen Bwrw Golwg 
ar Radio Cymru ddydd Sul diwethaf.  

Dwylo Prysur 
Cynhelir clwb Dwylo Prysur yng nghapel 
Carmel am 6.30 o’r gloch nos Wener,    
Rhagfyr 16. 
 

Dydd Nadolig 
Fel y gwyddoch, mae dydd Nadolig ar 
ddydd Sul eleni, bythefnos i heddiw.  
Bydd dwy oedfa yn yr Ofalaeth y bore 
hwnnw. 
 
Bydd oedfa Nadolig yn Capel Coch am 
10.00 o’r gloch yng ngofal y Gweinidog.  
Croeso cynnes i aelodau Deiniolen ac  
unrhyw un arall ymuno â ni. Mae’n de-
byg y cawn gwmni rhai o aelodau Capel 
Tanycoed fel a gafwyd ers blynyddoedd 
ar fore Nadolig. 
 
Bydd oedfa yn Capel Carmel am 10.00 
o’r gloch yng ngofal rhai o’r aelodau, a 
bydd croeso cynnes i bawb.   

 

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, mewn blwyddyn 
anodd i lawer yn ein gwlad ni ond anos 
fyth yng ngwledydd tlotaf y byd. Mae’r 
Covid, diffyg dŵr glân a bwyd, trais a 
gwrthdaro wedi golygu pwysau mawr ar 
gymunedau, a phobl 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; 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.  Mae dyddiad cau’r Apêl 
wedi ei wthio ymlaen o ddiwedd y 
flwyddyn i ddiwedd Mawrth y flwyddyn 
nesaf. 


