
Gwefan yr Ofalaeth 
Cofiwch fod gan yr Ofalaeth wefan sy’n cynnwys gwybodaeth am yr eglwysi a’u 
gwaith.  Mae copi o Gronyn yn cael ei osod ar y wefan bob nos Sul, ac felly os na 
chawsoch gopi yn y capel am unrhyw reswm mae modd ei ddarllen ar y wefan.   Yn 
syml iawn, chwiliwch am gronyn.org 
 
Ar dudalen ‘Gartref’ y wefan mae neges ddiweddaraf Gronyn i’w weld yn glir.  Caiff ei 
osod yno cyn diwedd y dydd bob Sul ar ôl i’r copiau papur gael eu rhannu yn yr      
oedfaon.  Mae’n galondid gweld fod amryw o bobl o’r tu allan i gylch yr Ofalaeth yn 
edrych arno bob wythnos. 

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

Ionawr 1 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
 

Ionawr 8 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 

 
Ionawr 15 

10.00 a.m. - Y Parchg R O Jones 
 

Ionawr 22 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 

 
Ionawr 29 

10.00 a.m. - Oedfa  
 

Deiniolen  
 

Ionawr 1 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Ionawr 8 
5.00 p.m. - Mr John Roberts 

 
Ionawr 15 

3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Ionawr 22 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 

 
Ionawr 29 

3.30 p.m. - Y Parchg Eric Jones 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

Ionawr 1 
2.00 p.m. - Y Parchg Cledwyn Williams 
 

Ionawr 8 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 

 
Ionawr 15 

2.00 p.m. - Y Parchg R O Jones 
 

Ionawr 22 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 

 
Ionawr 29 

2.00 p.m. - Oedfa i’w threfnu 
 

Llanllechid  
 

Ionawr 1 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Ionawr 8 
5.00 p.m. - Cyfarfod Gweddi 
 

Ionawr 15 
5.00 p.m. - Oedfa 
 

Ionawr 22 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 
Ionawr 29 

5.00 p.m. - Oedfa  

Rhodd ydi rhodd a does neb ohonom, 
gobeithio, yn cymryd rhoddion teulu a 
chyfeillion yn ganiataol. Peth hyll 
fyddai i ni gredu bod gennym hawl 
arnyn nhw.  A rhodd eleni fydd pob un 
diwrnod y bydd yr Arglwydd yn ei 
ganiatáu i ni. Does gan yr un ohonom 
hawl ar na dydd nac awr. 

Peth hyll hefyd fyddai i ni beidio â 
gwerthfawrogi’r rhoddion a pheidio 
byth â diolch amdanyn nhw. Diolchwn 
eleni am bob dydd a gawn. Diolchwn i 
Dduw am bob bore newydd a welwn 
ac am ei ofal amdanom a’i gynhaliaeth 
i ni.  

A pheth hyll hefyd fyddai i ni wneud 
dim â’r rhoddion: peidio â gwisgo’r 
dilledyn, peidio ag agor y llyfr, peidio 
â bwyta’r siocledi. Os nad yw’r rhodd 
yn plesio neu’n addas am ryw reswm 
onid gwell fyddai eu rhoi i rywun arall 
na’u gadael i hel llwch neu bydru?  
Gofalwn ein bod yn gwneud yn fawr o 
bob dydd ac yn manteisio ar bob cyfle 
a ddaw eleni i wasanaethu’r Arglwydd 
mewn addoliad a gweithredoedd da o 
gariad at Dduw ac at ein gilydd ac at 
eraill. 

Ar ddechrau blwyddyn newydd ac yn 
wyneb yr her i dreulio’i dyddiau yng 
ngwasanaeth Crist, mae’n dda cofio’r 
hyn a ddywedodd Iago yn i Lythyr yng 
nghanol cyfres faith o anogaethau a 
gorchmynion: ‘A gras mwy y mae ef 
yn ei roi’ (Iago 4:6). Gras Duw a’n 
galluoga i fanteisio i’r eithaf ar rodd y 
flwyddyn newydd hon. 
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Gronyn 

 
Rhif 964 

Dydd Calan 
1 Ionawr 2023 

Chwe blynedd yn ôl, y flwyddyn 2017, 
oedd y tro diwethaf i Ddydd Calan fod 
ar y Sul.  A chyn hynny 2012, 2006, 
1995, 1989, 1984 a 1978, sy’n golygu 
mai seithwaith yn unig y digwyddodd 
hynny’r deugain mlynedd diwethaf 
hyn. Mae heddiw’n un o’r adegau prin 
hynny pan fo dydd gwawrio blwyddyn 
newydd yn cyd-daro â dydd cyntaf yr 
wythnos sy’n ein hatgoffa o’r gobaith  
newydd a ddaeth trwy atgyfodiad yr 
Arglwydd Iesu. Heddiw felly, mae 
Dydd Calan yn Ddydd yr Arglwydd. 
Ac ar Ddydd yr Arglwydd, mae cyfle i 
ni gyflwyno’r flwyddyn i’r Arglwydd 
a’i rhoddodd i ni. 

I’r Cristion, enw arall y Sul yw ‘Dydd 
yr Arglwydd’, ond  mewn gwirionedd 
gellir dweud bod pob dydd o’r wythnos 
a phob dydd o’r flwyddyn yn ddydd yr 
Arglwydd. Mae’n gwbl briodol wrth 
gwrs i ni gofio hynny ar Ddydd Calan. 
Duw sy’ pia pob dydd o’r flwyddyn. 
Duw a roddodd i ni ddyddiau’r hen 
flwyddyn yr ydym yn ffarwelio â hi, a 
Duw hefyd a rydd i ni, o un i un, 
ddyddiau’r flwyddyn newydd yr ydym 
yn camu iddi heddiw. 

Rhoddion hael oedd pob llyfr, pob crys, 
pob bocs o siocledi, pob pâr o ’sanau a 
phopeth arall a ddaeth acw’r Nadolig 
hwn. A rhoddion yr Arglwydd Dduw 
fydd dyddiau’r flwyddyn newydd; ac 
fel yr anrhegion, derbyniwn hwythau ’n 
llawen. Gofalwn beidio â’u cymryd yn 
ganiataol; diolchwn amdanynt; a   
manteisiwn i’r eithaf arnynt.  

Dydd yr Arglwydd 



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 yng nghapel Bethlehem am 
2.00 o’r gloch gan y Parchg Cledwyn 
Williams. 

 

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

Carmel 
Gwasanaethir yng nghapel Carmel am 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  
 

Dydd Nadolig 
Cynhaliwyd Oedfa Gymundeb yn Capel 
Coch fore’r Nadolig dan arweiniad y 
Gweinidog. Braf oedd cael dechrau’r 
dydd mewn addoliad, a diolch i bawb a 
ymunodd â’r oedfa. Diolch hefyd i bawb 
a gymerodd ran ac a ymunodd yn yr  
oedfa a gynhaliwyd yng nghapel Carmel 
fore’r Nadolig. 

 

Genesis 
 
‘Methodd Joseff ymatal yng ngŵydd ei 
weision, a gwaeddodd, “Gyrrwch bawb 
allan oddi wrthyf.” Felly nid arhosodd neb 
gyda Joseff pan ddatgelodd i'w frodyr pwy 
ydoedd. Wylodd yn uchel, nes bod yr Eiff-
tiaid a theulu Pharo yn ei glywed, a dywed-
odd wrth ei frodyr, “Joseff wyf fi. A yw fy 
nhad yn dal yn fyw?” Ond ni allai ei frodyr 
ei ateb, gan eu bod wedi eu cynhyrfu wrth 
ei weld. Yna meddai Joseff wrth ei frodyr, 
“Dewch yn nes ataf.” Wedi iddynt nesáu, 
dywedodd, “Myfi yw eich brawd Joseff, a 
werthwyd gennych i'r Aifft. Yn awr, peid-
iwch â chyffroi na bod yn ddig wrthych 
eich hunain, am i chwi fy ngwerthu i'r lle 
hwn, oherwydd anfonodd Duw fi o'ch blaen 
er mwyn diogelu bywyd. Bu newyn drwy'r 
wlad y ddwy flynedd hyn; a bydd eto bum 
mlynedd heb aredig na medi. Anfonodd 
Duw fi o'ch blaen i sicrhau hil i chwi ar y 
ddaear, ac i gadw'n fyw o'ch plith nifer 
mawr o waredigion. Felly nid chwi ond 
Duw a'm hanfonodd yma, a'm gwneud fel 
tad i Pharo, ac yn arglwydd ar ei holl dyl-
wyth a llywodraethwr dros holl wlad yr 
Aifft. Ewch ar frys at fy nhad a dywedwch 
wrtho, ‘Dyma y mae dy fab Joseff yn ei 
ddweud: “Y mae Duw wedi fy ngwneud yn 
arglwydd ar yr Aifft i gyd. Tyrd i lawr ataf, 
paid ag oedi dim. Cei fyw yn f'ymyl yng 
ngwlad Gosen gyda'th blant a'th wyrion, dy 
ddefaid a'th wartheg, a'th holl eiddo; a 
chynhaliaf di yno, rhag i ti na neb o'th dyl-
wyth fynd yn dlawd, oherwydd fe fydd eto 
bum mlynedd o newyn.” ’ Yn awr yr ydych 
chwi a'm brawd Benjamin yn llygad-
dystion mai myfi'n wir sy'n siarad â 
chwi. Rhaid ichwi ddweud wrth fy nhad am 
yr holl anrhydedd yr wyf wedi ei gael yn yr 
Aifft, ac am bopeth yr ydych wedi ei weld. 
Ewch ar unwaith, a dewch â'm tad i lawr 
yma.” Yna rhoes ei freichiau am wddf ei 
frawd Benjamin ac wylo; ac wylodd Ben-
jamin ar ei ysgwydd yntau. Cusanodd ei 
frodyr i gyd, gan wylo. Wedyn cafodd ei 
frodyr sgwrs ag ef’ (45:1-15). 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â theulu Margaret Bryn, 
Llanllechid a fu farw ddydd Mawrth, 
Rhagfyr 27.  Cynhelir ei hangladd yn 
nghapel Carmel am 11.00 o’r gloch 
ddydd Gwener, Ionawr 20.  Bu Margaret 
yn aelod ffyddlon, yn Drysorydd  ac yn 
athrawes Ysgol Sul am flynyddoedd yng 
nghapel Carmel, a bydd colled fawr ar ei 
hôl.  Anfonwn ein cofion at ei merched 
Alis a Siwan a’r teulu cyfan.  
 
Cydymdeimlwn hefyd â Mrs Barbara 
Jones, Talybont o glywed am farwolaeth 
ei phriod Ifan yng Nghartref Nyrsio Ceris 
Newydd ddydd Mawrth, Rhagfyr 27.  Bu 
Ifan yn aelod ffyddlon o’r gynulleidfa 
yng nghapel Bethlehem a chofir amdano 
am ei anwyldeb a’i gonsyrn am ei deulu 
a’i gyfeillion.  Bydd cynhebrwng Ifan yn 
breifat. Anfonwn ein cofion at Barbara ac 
Anna a Laura a’r teulu yn eu colled.  
  

Capel Coch 
Ar ddiwedd yr oedfa Nadolig yn Capel 
Coch fore Sul, Rhagfyr 18 cyflwynwyd 
anrhegion i’r plant oddi wrth yr Ysgol 
Sul. Fel pob blwyddyn, cafodd y plant 
amrywiaeth o lyfrau a gyhoeddwyd gan 
Gyhoeddiadau’r Gair. Mae’n rhyfeddol 
cymaint o lyfrau Cristnogol a Beiblaidd 
deniadol a lliwgar a gyhoeddwyd gan y 
wasg hon ar ran y Cyngor Ysgolion Sul 
dros y blynyddoedd. Mae’r cyfan dan 
reolaeth y Parchg Aled Davies, Chwilog, 
ac mae cenedlaethau o blant Ysgolion 
Sul y wlad wedi elwa ar y ddarpariaeth 
gyfoethog dros flynyddoedd meithion 

erbyn hyn. Daw deunydd newydd o’r 
wasg yn gyson ac mae’r amrywiaeth o 
ddeunydd ar gyfer yn Nadolig yn werth ei 
weld. Diolch i Aled am ei waith a’i wel-
edigaeth. 
 
Yn ogystal â’r anrhegion Nadolig arferol, 
cyflwynwyd dwy gyfrol arall yn rhodd i 
deuluoedd yr Ysgol Sul, Beibl Newydd y 
Teulu a beibl.net i Bobl Ifanc.  Prynwyd y 
llyfrau hyn, ynghyd â’r Calendrau Adfent 
Cristnogol a gyflwynwyd i blant yr Ysgol 
Sul ar gyfer dechrau Rhagfyr gydag arian 
a gyflwynwyd i’r Ysgol Sul gan Joyce 
Foulkes er cof am ei hannwyl fab Shaun, 
a fu farw fis Chwefror y llynedd. Diolch 
yn fawr iawn i Joyce am y rhodd hael. 
Ers oddeutu pum mlynedd ar hugain 
Shaun oedd ein Sion Corn yn Capel 
Coch. Ni fethodd .â dod atom yr un 
flwyddyn, yn cynnwys Nadolig 2020 pan 
fu raid gohirio popeth ar y funud olaf  
oherwydd y Covid. Er nad oedd modd 
iddo ddod at y plant mi ddaeth Shaun 
acw i ardd Cilfynydd yn ei wisg goch, ac 
mae’r fideo a wnaed ohono’n danfon yr 
anrhegion yn drysor bach erbyn hyn. 
 

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. 
 

2023 

Dymuniadau gorau i chi i gyd  

ar gyfer y flwyddyn newydd 


