
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.  
Cofiwch fod croeso i chi anfon Gronyn 
yn ei flaen at unrhyw un y tybiwch a 
fyddai’n debygol o werthfawrogi ei  
dderbyn o Sul i Sul. 
 

Banciau Bwyd 
Cofiwch fod modd cyfrannu nwyddau at 
y Banciau Bwyd yn Arfon a Dyffryn   
Ogwen trwy’r bocsys casglu sydd yn 
Capel Coch a chapel Carmel. Gellir 
rhoi’r nwyddau yn y bocsys unrhyw 
bryd, a’r ffordd rwyddaf mae’n debyg yw 
dod â nhw wrth ddod i oedfaon y Sul.    

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

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 8 
3.30 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 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 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  
 

cyfan yn hanfodol. Ac mae’r cyfan yn 
plethu i’w gilydd. Ond oes yna un peth 
sy’n greiddiol i’r cyfan?  Un peth y 
mae’r holl bethau hyn yn ddibynnol 
arno? Un peth y mae’n rhaid wrtho?  

Gweithgaredd dynol yw popeth a   
nodwyd. Mae’r cyfan yn greiddiol i’r 
bywyd Cristnogol. Hebddynt, nid oes 
na Christion na Christnogaeth. A 
rhwydd hefyd fyddai rhestru rhagor o 
nodweddion y bywyd Cristnogol. Ond 
yr un peth na soniwyd amdano yw’r 
hyn y mae Duw ei hun yn ei wneud. 
A’r un peth hwnnw, gwaith Arglwydd  
yng nghalon y Cristion, yw’r un peth 
cwbl hanfodol i’r bywyd Cristnogol. 
Oherwydd nid ein gweithgaredd ni 
sy’n ein gwneud yn Gristnogion, ac 
nid ein hedifeirwch na hyd yn oed ein 
ffydd ni yw dechrau’r stori. Gwaith 
Duw yw’r cyfan: ni fyddai’r un o’r 
gweithgareddau neu nodweddion 
Cristnogol hyn yn bosibl i ni pe na 
fyddai Duw, trwy’r Ysbryd Glân, wedi 
ein bywhau i ddechrau. Ond mor aml 
yr anghofiwn hynny a gwneud y     
bywyd Cristnogol yn ymddygiad neu 
weithgarwch dynol sy’n cychwyn a 
gorffen gyda ni. 

Ar y gorau, efelychiad o’r Cristion a’r 
bywyd Cristnogol fydd unrhyw un ac 
unrhyw beth heb y bywyd newydd y 
mae Duw yn ei blannu yn y galon. Y 
bywyd hwn sy’n esgor ar berthynas 
real â Duw trwy ei Fab Iesu Grist, a’r 
berthynas hon yn hytrach nag unrhyw 
grefydd na moeseg sy’n sylfaenol i’r 
Cristion ac i bopeth a wna.  
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Dwi ddim yn cofio be gawson ni yn y 
diwedd. Sbageti bolognese oedd i fod 
ar y fwydlen, ond ailfeddwl fu raid o 
weld bod y tun Wallace a Gromit sy’n 
dal y sbageti’n wag. Gwell i mi egluro, 
rhag ofn i neb ohonoch anfon hen fideo 
neu deganau o’r ddau gymeriad hynny 
ataf, mai siâp y tun, a dim arall, sydd i 
gyfrif mai dyna fu’n dal sbageti yn ein 
cegin ni ers blynyddoedd.  

Byddai cogyddion go iawn yn siŵr o 
ddweud mai mewn ystyr lac y dylwn i 
ddefnyddio’r term ‘sbageti bolognese’ 
gan fod o bosib sawl cynhwysyn yn 
eisiau yn fy nghampweithiau i. Oes wir 
raid wrth y bacwn a’r seleri a’r chilli 
a’r holl berlysiau a welais mewn un 
rysáit heno? Seleri neu beidio, bacwn 
neu beidio mi lynaf wrth yr enw, ond 
mi rydw i wrth gwrs yn deall mai’r un 
peth y mae’n rhaid wrtho ydi sbageti. 
Dyna pam y bu raid cael rhywbeth arall 
i swper. Yr un peth hanfodol mewn 
sbageti bolognese, wedi’r cyfan, ydi 
sbageti. 

Oes yna’r fath beth â sbageti’r bywyd 
Cristnogol? Heb os, mae yna sawl peth 
hanfodol i’r bywyd hwnnw; sawl peth 
y mae’n rhaid wrthyn nhw cyn y 
medrwn ddweud bod neb ohonom yn 
feddiannol arno. Ni cheir Cristion heb 
edifeirwch calon a ffydd yng Nghrist a 
chariad at Dduw. Ni cheir bywyd  
Cristnogol heb y dyhead i anrhydeddu 
a phlesio Duw ac i garu eraill mewn 
ufudd-dod iddo. Nid oes Gristnogaeth  
heb Feibl a gweddi ac addoliad. Mae’r 

Y peth hanfodol 



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 

Deiniolen 
Sylwch os gwelwch yn dda mai am 3.30 
o’r gloch y cynhelir yr oedfa yn       
Neiniolen heddiw, ac nid am 5.00 o’r 
gloch fel y cyhoeddwyd yr wythnos    
ddiwethaf. 

 
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 Gweinidog. 

 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir am 3.30 o’r gloch gan Mr 
John Roberts.   
 

Carmel 
Cynhelir Cyfarfod Gweddi Dechrau’r 
Flwyddyn yng nghapel Carmel am 5.00 
o’r gloch yng ngofal swyddogion yr    
eglwys.   
 

Cofion 
Clywsom lawer dros yr wythnos neu ddwy 
ddiwethaf am y pwysau cynyddol sydd ar y 
Gwasanaeth Iechyd a’r ysbytai wrth i’r ffliw 
a’r Covid ychwanegu at nifer y bobl sydd 
angen sylw meddygol. Roedd yn amlwg y 
Sul diwethaf fod rhai o aelodau ffyddlon yr 

Genesis 
 
‘Felly aeth Israel ar ei daith gyda'i holl 
eiddo, a dod i Beerseba lle yr offrymodd 
ebyrth i Dduw ei dad Isaac. Llefarodd Duw 
wrth Israel mewn gweledigaeth nos, a 
dweud, “Jacob, Jacob.” Atebodd yntau, 
“Dyma fi.” Yna dywedodd, “Myfi yw Duw, 
Duw dy dad. Paid ag ofni mynd i lawr i'r 
Aifft, oherwydd fe'th wnaf di'n genedl fawr 
yno. Af i lawr i'r Aifft gyda thi, a dof â thi 
yn ôl drachefn. A chaiff Joseff gau dy    
lygaid.” Yna cychwynnodd Jacob o       
Beerseba. Cludodd meibion Israel eu tad 
Jacob, eu rhai bach, a'u gwragedd, yn y 
wageni yr oedd Pharo wedi eu hanfon ... a 
dod i'r Aifft, Jacob a'i holl deulu gydag 
ef, ei feibion a'i ferched a'i wyrion; daeth â'i 
deulu i gyd i'r Aifft .. Anfonwyd Jwda ar y 
blaen at Joseff i gael cyfarwyddyd am y 
ffordd i Gosen, ac felly daethant i wlad 
Gosen. Gwnaeth Joseff ei gerbyd yn barod, 
ac aeth i gyfarfod â'i dad Israel yn Gosen, a 
phan ddaeth i'w ŵydd, rhoes ei freichiau am 
ei wddf gan wylo'n hidl. Ac meddai Israel 
wrth Joseff, “Yr wyf yn barod i farw yn 
awr, wedi gweld dy wyneb a gwybod dy 
fod yn dal yn fyw.” Dywedodd Joseff wrth 
ei frodyr a theulu ei dad, “Mi af i ddweud 
wrth Pharo fod fy mrodyr a theulu fy nhad 
wedi dod ataf o wlad Canaan, ac mai     
bugeiliaid a pherchenogion anifeiliaid   
ydynt, a'u bod wedi dod â'u preiddiau, eu 
gyrroedd a'u holl eiddo gyda hwy. Felly pan 
fydd Pharo yn galw amdanoch i holi beth 
yw eich galwedigaeth, atebwch chwithau, 
‘Bu dy weision o'u hieuenctid hyd heddiw 
yn berchenogion anifeiliaid, fel ein tadau.’ 
Hyn er mwyn ichwi gael aros yng ngwlad 
Gosen, oherwydd y mae'r Eifftiaid yn    
ffieiddio pob bugail”’ (46:1-9, 28-34). 

eglwysi wedi methu â bod yn yr oedfaon 
oherwydd afiechyd. Anfonwn ein cofion 
a’n dymuniadau gorau am adferiad buan i 
bawb ohonoch sydd wedi bod yn sâl dros 
gyfnod y Nadolig a’r Calan.  Gobeithio 
byddwch yn well yn fuan. 
 

Cronfa Gronyn 
Yn ôl yr arfer, rhown sylw ar ddechrau 
blwyddyn i Gronfa Gronyn sy’n help i 
gyhoeddi Gronyn o Sul i Sul.  Rydym yn 
ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn 
at gostau cynhyrchu’r daflen wythnosol.    
 
Os cofiwch, yr ydym wedi pwysleisio o’r 
cychwyn cyntaf nad oes angen i neb dalu 
am Gronyn gan mai rhan o’n gwasanaeth 
i’n haelodau a’n cenhadaeth o fewn ein 
cymdogaeth ydyw.  Ond o’r cychwyn 
bron mynegodd rhai ohonoch awydd i 
gyfrannu at y costau.  Gellir gwneud 
hynny unrhyw bryd wrth gwrs er mai ar 
ddechrau’r flwyddyn yn unig y tueddwn i 
dynnu sylw at y Gronfa. 
 
Erbyn hyn, mae llawer ohonoch yn     
derbyn Gronyn trwy ebost neu yn ei  
ddarllen ar wefan yr Ofalaeth.  Ond 
mae’r rhan fwyaf yn dal i dderbyn copi 
papur bob wythnos.  Ein gobaith yw bod 
cymaint â phosibl yn ei dderbyn; ac felly 
rhowch wybod i ni os gwyddoch am     
rywun arall sy’n awyddus i’w gael. 
 
Gellir anfon rhoddion i Gronfa Gronyn at 
Drysorydd yr Ofalaeth trwy law’r 
Gweinidog neu unrhyw un o swyddogion 
yr eglwysi. 

Dyddiad Angladd 
Fel y soniwyd y Sul diwethaf, cynhelir 
gwasanaeth angladd Margaret Bryn,      
Llanllechid yng nghapel Carmel am 
11.00 o’r gloch ddydd Gwener, Ionawr 
20.       Daliwn i gofio am ei merched  
Alis a Siwan gan weddio drostynt yn eu 
galar.  
 

Cydymdeimlo  
Cydymdeimlwn â Mr Goronwy Lewis, 
Stryd Ceunant, Llanberis a’r teulu yn y 
brofedigaeth o golli ei frawd Alun, 36 
Rhydfadog, Deiniolen wedi cystudd blin 
ar Ragfyr 23. Cynhelir ei angladd yn   
Eglwys Crist Llandinorwig ddydd 
Mawrth, Ionawr 17.  
 
Cydymdeimlwn hefyd â’r Parchg   
Gwynfor Williams, Caernarfon o glywed 
am farwolaeth ei briod Katie ar Ragfyr 
26.  Cynhelir ei hangladd yn Eglwys 
Santes Helen, Penisarwaun ddydd Iau, 
Rhagfyr 12.  
 

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 

Nid yw’n rhy hwyr gobeithio i ddymuno  

Blwyddyn Newydd Dda i bawb ohonoch.  


