
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.    

 

Hen Stampiau 
Diolch i bawb sy’n cadw hen stampiau a 
ddefnyddir 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. 

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.  

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

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 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 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 15 
5.00 p.m. - Oedfa 
 

Ionawr 22 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 
Ionawr 29 

5.00 p.m. - Oedfa  
 

ŵyr pa ddefnydd y gall Duw ei wneud 
ohonynt?  Rhwydd yw diolch i Dduw 
am eu tystiolaeth i’w Gwaredwr.  

Ond ambell dro, mae’n stori wahanol. 
Ambell dro, caiff y dystiolaeth ei  
dryllio. Pêl-droediwr arall a fu’n arddel 
ffydd yn Iesu Grist yw Richard Rufus, 
a chwaraeodd bron i 300 o gemau dros 
Charlton Athletic cyn ymddeol yn 
2004 oherwydd anaf. Bu’n weithgar 
gyda sawl eglwys ac elusen Gristnogol 
ers hynny. Ond ddydd Iau diwethaf 
cafodd ddedfryd o saith mlynedd a 
hanner o garchar am dwyll ariannol. 
Roedd un eglwys yn Llundain wedi 
colli dros dair miliwn o bunnoedd wedi 
iddi ymddiried yn Rufus i fuddsoddi’r 
arian ar ei rhan. Y fath gwymp, a’r fath 
siom i filoedd o Gristnogion a fu mor 
ddiolchgar am ei dystiolaeth dros y 
blynyddoedd. 

Disgrifiad un papur newydd o Richard 
Rufus oedd, ‘a self-styled born-again 
Christian’, gyda’r ‘self-styled’ o bosibl 
yn awgrymu mai ffug fu ei broffes a 
thwyll fu ei holl fywyd Cristnogol. Wn 
i, mwy na’r papur newydd, ddim am 
hynny: Duw yn unig a ŵyr beth sydd 
yng nghalon Richard Rufus. Ond yr 
hyn a ŵyr pob Cristion yw mor 
rhwydd yw syrthio a phechu a chwalu 
tystiolaeth oes. Dyna pam y gweddîwn 
yn gyson am ras a nerth i’n cadw’n 
ffyddlon i Dduw. A dyna hefyd pam y 
diolchwn am y maddeuant am bob 
pechod a bai sydd trwy Iesu Grist i bob 
pechadur edifeiriol. Beth ddywedais i 
oedd teitl y nofel hefyd?  
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Gallasai’n rhwydd iawn fod yn deitl ar 
gyfrol ddiwinyddol, ond nofel gyffrous 
gan John Grisham am gyfreithiwr o’r 
enw Jake Brigance yw A Time For 
Mercy a ddarllenais dros y Nadolig. 
Dyma’r drydedd nofel am Brigance, ac 
mewn nodyn ar ddiwedd y gyfrol mae 
Grisham yn ymddiheuro am unrhyw 
gamgymeriad gan ddweud ei fod yn 
rhy ddiog i ail ddarllen y nofelau eraill 
er mwyn sicrhau nad oes anghysondeb 
o’r naill stori i’r llall. O gofio bod dros 
30 o flynyddoedd ers iddo ysgrifennu 
gyntaf am Brigance gellid maddau i 
Grisham unrhyw anghysondeb bychan. 

Mi faswn i’n taeru fy mod wedi sôn yn 
ddiweddar am Nathan Jones, rheolwr 
newydd Clwb Pêl-droed Southampton. 
Ond er pob chwilio, fedraf fi yn fy 
myw â gweld cyfeiriad ato heno.  
Rhaid mai wedi bwriadu sôn amdano 
oeddwn ar ôl darllen ei fod yn aml yn 
cyfeirio mewn cyfweliadau at ei ffydd 
yn Iesu Grist. Gwnaeth hynny unwaith 
eto wedi i’w dîm guro Manchester City 
nos Fercher. Ennill neu golli, doedd o 
ddim yn poeni, meddai, am ei fod fel 
Cristion ail-anedig, yn credu bod pob 
dim yn llaw Duw. Mor braf yw clywed 
y Cymro hwn o Flaenrhondda’n tystio 
mor agored i’w ffydd.  

I Gristion, calondid yw gweld pobl 
amlwg yn arddel y Ffydd Gristnogol. 
Gwych o beth yw bod miliynau o bobl 
yn clywed tystiolaeth Nathan Jones a 
Darren Moore, rheolwr Clwb Pêl-droed 
Sheffield Wednesday ac eraill. Pwy a 

Trugaredd yn ei bryd 



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 Parchg R O Jones. 
 

Bethlehem  
Gwasanaethir yng nghapel Bethlehem am 
2.00 o’r gloch gan y Parchg R O Jones. 

 

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

Carmel 
Cynhelir oedfa yng nghapel Carmel am 
5.00 o’r gloch yng ngofal criw Dwylo 
Prysur.   
 

 
 
 
 
 
 

Genesis 
 
‘Yna aeth Joseff a dweud wrth Pharo, “Y 
mae fy nhad a'm brodyr wedi dod o wlad 
Canaan, gyda'u preiddiau, eu gyrroedd, a'u 
holl eiddo, ac y maent wedi cyrraedd gwlad 
Gosen.” Cymerodd bump o'i frodyr a'u  
cyflwyno i Pharo, a gofynnodd Pharo i'r 
brodyr, “Beth yw eich galwedigaeth?”   
Atebasant, “Bugeiliaid yw dy weision, fel 
ein tadau.” Dywedasant hefyd wrth Pharo, 
“Yr ydym wedi dod i aros dros dro yn y 
wlad, gan nad oes borfa i anifeiliaid dy 
weision, oherwydd y mae'r newyn yn drwm 
yng ngwlad Canaan. Yn awr, caniatâ i'th 
weision gael aros yng ngwlad Gosen.” Yna 
dywedodd Pharo wrth Joseff, “Daeth dy dad 
a'th frodyr atat, ac y mae gwlad yr Aifft o'th 
flaen. Rho gartref i'th dad a'th frodyr yn y 
man gorau, a gad iddynt fyw yng ngwlad 
Gosen. Os gwyddost am wŷr medrus yn eu 
mysg, gosod hwy yn benbugeiliaid ar fy 
anifeiliaid i.” 
 

Daeth Joseff â'i dad i'w gyflwyno gerbron 
Pharo, a bendithiodd Jacob 
Pharo. Gofynnodd Pharo i Jacob, “Faint yw 
dy oed?” Atebodd Jacob, “Yr wyf wedi cael 
ymdeithio ar y ddaear am gant tri deg o 
flynyddoedd. Byr a chaled fu fy ngyrfa, ac 
ni chyrhaeddais eto oed fy nhadau pan 
oeddent hwy yn fyw.” Wedi i Jacob       
fendithio Pharo, aeth allan o'i ŵydd. Yna 
gwnaeth Joseff gartref i'w dad a'i frodyr, a 
rhoes iddynt feddiant yn y rhan orau o wlad 
yr Aifft, yn nhir Rameses, fel y gorchmyn-
nodd Pharo. Gofalodd Joseff am fwyd i'w 
dad a'i frodyr, ac i holl dylwyth ei dad yn ôl 
yr angen’ (47:1-12). 

2023 

Nid yw’n rhy hwyr gobeithio i ddymuno  

Blwyddyn Newydd Dda i bawb ohonoch.  

Cynllun Efe 
Caiff hysbyseb ei gyhoeddi yn y papurau 
enwadol yr wythnos hon am weithiwr 
newydd i Gynllun Efe. Swydd ran amser 
(3 diwrnod yr wythnos) Gweithiwr Plant, 
Ieuenctid a Theuluoedd fydd hon. Ochr 
yn ochr â’r hysbyseb hon bydd hysbyseb 
arall gan Gapel Caersalem Caersalem am 
Weithiwr rhan amser (2 ddiwrnod yr 
wythnos).  Bu Cynllun Efe a Chaersalem 
yn cynnal gweithiwr ar y cyd dros y ped-
air blynedd diwethaf, a gwerthfawrog-
wyd gwaith Catrin Hampton a Susan 
Williams fel ei gilydd. Ond gan fod Cyn-
llun Efe a Chaersalem yn awyddus i gael 
gwasanaeth eu gweithiwr bob Sul, gob-
eithiwn sicrhau gweithiwr rhan amser i’r 
naill a’r llall. Y gobaith yw y bydd y 
gweithwyr yn medru cydweithio er 
mwyn i’r bartneriaeth  a’r cydweithio 
ardderchog a fu rhyngom barhau am 
flynyddoedd eto.  
   

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynhesaf at bawb 
ohonoch sydd heb fod yn dda eich iechyd 
ar hyn o bryd.  
 

Ysgol Sul 
Bydd yr Ysgol Sul yn ail ddechrau yn 
Capel Coch y Sul nesaf, Ionawr 22, am 
11.15 o’r gloch.   
 

Cydymdeimlo 
Ddydd Gwener, Ionawr 6 bu farw Mrs 
Mair Jones, Bethel yng Nghartref Plas 
Gwilym, Penygroes. Cydymdeimlwn â’i 
phriod John Maldwyn a’u plant Rhian, 
Helen ac Aeron a’r teulu cyfan yn eu 
galar a’u colled. Bu Mair yn aelod 
ffyddlon o eglwys Cefnywaun ar hyd y 
blynyddoedd y bu’r teulu’n byw yn  
Neiniolen a pharhaodd John a hithau yn 
aelodau o’r eglwys wedi ymgartrefu ym 
Methel. Cynhelir gwasanaeth angladd 
yng nghapel Cysegr, Bethel am 2.00 o’r 
gloch ddydd Gwener, Ionawr 20.   

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â John ac Yvonne Regan 
Stryd Newydd, Deiniolen a’r teulu yn y 
brofedigaeth o golli tad John, Mr John 
Joseph Regan yng Nghaernarfon wythnos 
cyn y Nadolig.   
 

Angladd 
Cynhelir gwasanaeth angladd Margaret 
Bryn, Llanllechid yng nghapel Carmel 
am 11.00 o’r gloch ddydd Gwener,     
Ionawr 20.  Cydymdeimlwn o’r newydd 
â’i merched  Alis a Siwan yn eu galar.  
 
 

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. 
 
 


