
Angladd 
Cynhaliwyd angladd Margaret Bryn, 
Llanllechid yng nghapel Carmel a’r  
Amlosgfa ym Mangor ddydd Gwener,     
Ionawr 20 dan arweiniad y Gweinidog.  
Cymerwyd rhan yn y Capel gan y Parchg 
Dafydd Coetmor Williams a dwy ffrind i 
Margaret, Rhiannon Clifford Jones a  
Helga Dixon. Mrs Helen Williams oedd 
yr organyddes.  Bu Maggie’n ffyddlon a 
gweithgar yng nghapel Carmel. Bu’n 
Drysordd yr eglwys, a bu’n athrawes 
Ysgol Sul am bron i ddeugain mlynedd.  
Roedd yn wraig ddwys, ddiwylliedig, 
breifat,  annwyl a hoffus.  Bu farw ar 
Ragfyr 27 wedi cyfnod byr o waeledd.  
Cydymdeimlwn o’r newydd â’i dwy 
ferch, Alis a Siwan, ac a Brenda a Chris, 
ei chwaer a’i nai. Diolch i bawb a fu’n 
helpu i weini’r lluniaeth yn y festri wedi’r 
oedfa.      

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn yn ddwys â theulu’r 
Parchg Gwynfor Williams, Caernarfon a 
fu farw ddydd Sadwrn, Ionawr 14, 
ddyddiau’n unig wedi marwolaeth ei   
briod Katie.  Bu’n pregethu’n gyson yn 
eglwysi’r Ofalaeth dros y blynyddoedd.  
Bu’n weinidog gyda’r Annibynwyr a’r 
Wesleiad a chyn ei ordeinio’n weinidog 
bu am rai blynyddoedd yn flaenor yng 
nghapel Gorffwysfa, Llanberis. Cynhelir 
ei angladd yng Nghapel y Maes yng 
Nghaernarfon am 11.30 o’r gloch ddydd 
Llun, Ionawr 30.  Cydymdeimlwn â’i 
ddwy ferch, Eurgain a Delyth a’r teulu.  
 

Clwb Gwau 
Cynhelir y Clwb Gwau yn festri Capel 
Carmel am 2.00 o’r gloch brynhawn 
yfory, Ionawr 23.    

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

Ionawr 22 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 

 
Ionawr 29 

10.00 a.m. - Yng ngofal y swyddogion 
 

Chwefror 5 
10.00 a.m. - Dr Huw Tegid Roberts 

 
 

Deiniolen  
 

Ionawr 22 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 

 
Ionawr 29 

3.30 p.m. - Y Parchg Eric Jones 
 

Chwefror 5 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

Ionawr 22 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 

 
Ionawr 29 

2.00 p.m. - Y Parchg Ronald Williams 
 

Chwefror 5 
2.00 p.m. - Y Parchg Gerallt Ll Evans 
 
 

Llanllechid  
 

Ionawr 22 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 
Ionawr 29 

5.00 p.m. - Oedfa  
 

Chwefror 5 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Gall y pethau rhyfeddaf a’r bobl fwyaf 
annisgwyl ein hatgoffa o’r Arglwydd 
Iesu Grist. Ac yn eu plith ar sail y sylw 
uchod, Jim Mackey. Oherwydd oni 
ddaeth Iesu Grist i’r byd i wneud yr 
hyn na fedrai neb arall ei wneud, ac na 
fyddai neb arall wedi bod yn fodlon ei 
wneud hyd yn oed pe medrai?  Dim 
ond Iesu Grist, Mab Duw, a fedrai 
fynd yn gyfrifol am ein heuogrwydd 
ni: dim ond fo’r dyn perffaith a fedrai 
gymryd ein pechodau a dwyn y gosb 
amdanyn nhw ar Galfaria. Pe byddai 
Duw, a phe byddem ni’n chwilio’r holl 
fyd dros yr holl ganrifoedd am rywun 
arall i wneud hynny, ni fyddai neb i’w 
gael. Dim ond Iesu allai gyflawni’r 
gwaith. A hyd yn oed pe medrai neb 
arall ei wneud, ni fyddai’n fodlon. Pwy 
arall a fyddai wedi’n caru ni ddigon i 
fynd o’i fodd i Galfaria yn ein lle? 

Mae Iesu’n galw arnom i’w efelychu: 
‘Dyma fy ngorchymyn i: carwch eich 
gilydd fel y cerais i chwi. Nid oes gan 
neb gariad mwy na hyn, sef bod   
rhywun yn rhoi ei einioes dros ei    
gyfeillion. Yr ydych chwi'n gyfeillion i 
mi os gwnewch yr hyn yr wyf fi'n ei 
orchymyn ichwi’ (Ioan 15:12-15). Mae 
modd i gyfeillion Iesu Grist, trwy 
gymorth Duw, garu a hyd yn oed roi 
eu bywydau dros ei gilydd. Ni fyddai 
Iesu wedi dweud hyn pe na fyddai’n 
bosibl. Ond y peth unigryw a wnaeth 
ef, yr hyn na fedrai ac na fyddai neb 
arall yn fodlon ei wneud, oedd cymryd 
ei gosbi yn lle’r rhai oedd yn elynion 
iddo. Bu farw dros rai felly er mwyn 
eu gwneud yn gyfeillion.   
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Nid cynhyrchiad newydd o Upstairs, 
Downstairs oedd y gyfres deledu er 
gwaetha’r sylw a wnaed gan un o 
weithwyr y gwaelodion: ‘Dyma’n lefel 
ni; ac fe ddywedyd wrthon ni nad oes 
reswm i ni fod i fyny’r grisiau o gwbl’. 
Welwch chi byth mohonof fi i fyny’r 
grisiau hwnnw gan mor ddrud yw   
stafell yno. Ond pe byddech wedi talu 
ffortiwn i mi, fasech chi byth chwaith 
wedi fy ngweld dan y grisiau gyda’r 
criw o Donegal. Yn The Mayfair Hotel 
Megabuild, adroddir stori adnewyddu 
Gwesty Claridge’s yn Llundain. A’r 
gwesty moethus yn parhau i groesawu 
ymwelwyr fel arfer, aed ati dros rai 
blynyddoedd i chwalu ac ail godi ei 
loriau uchaf. Ond er mor rhyfeddol y 
gwaith hwnnw roedd rhywbeth mwy 
syfrdanol yn digwydd dan y gwesty. 
Dau fetr yn unig dan lawr gwaelod yr 
adeilad roedd criw o gloddwyr gyda 
chaib a rhaw yn prysur gloddio er 
mwyn adeiladu estyniad newydd o 
sawl llawr dan y ddaear. Waeth i mi 
heb â cheisio egluro sut oedd y peth yn 
bosibl, ond roedd yn gampwaith o 
brosiect peirianyddol na welwyd ei 
debyg yn unman cyn hynny. Roedd y 
cloddwyr dan arweiniad Gwyddel o’r 
enw Jim Mackey, a oedd wedi ymddeol 
cyn iddo gael ei berswadio i ymgymryd 
â’r gwaith hwn am nad oedd neb arall 
ar gael. Yn ôl y rhaglen, treuliodd y 
peiriannydd hynod a phrofiadol ei holl 
yrfa’n gwneud y gwaith na allai neb 
arall ei wneud ac na fyddai neb arall yn 
fodlon ei wneud. Yn gwbl ryfeddol, fel y 
dengys y gyfres, doed i ben â’r gwaith. 

Neb arall 



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.  Bydd yr 
Ysgol Sul yn ail gychwyn heddiw am 
11.15 o’r gloch. 
 

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 y 
Gweinidog.   
 

Carmel 
Gwasanaethir yng nghapel Carmel am 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  Bydd 
yr Ysgol Sul am 10.30 o’r gloch. 
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynhesaf at bawb 
ohonoch sydd heb fod yn dda eich iechyd 
ar hyn o bryd. O’r annwyd i’r ffliw i’r 
Covid mae sawl aflwydd o gwmpas ers y 
Nadolig a dechrau’r flwyddyn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genesis 
 
‘Gwelodd Joseff fod ei dad wedi gosod ei 
law dde ar ben Effraim, ac nid oedd yn hoffi 
hynny. Gafaelodd yn llaw ei dad i'w symud 
oddi ar ben Effraim a'i gosod ar ben      
Manasse, ac meddai Joseff wrth ei dad, “Nid 
fel yna, fy nhad; hwn yw'r cyntafanedig, 
gosod dy law dde ar ei ben ef.” Ond gwrth-
ododd ei dad gan ddweud, “Mi wn i, fy mab, 
mi wn i. Bydd yntau hefyd yn bobl, a bydd 
yn fawr; ond bydd ei frawd ieuengaf yn fwy 
nag ef, a bydd ei ddisgynyddion yn lliaws o 
genhedloedd.” Felly bendithiodd hwy y 
dydd hwnnw a dweud: 
 Ynoch chwi bydd Israel yn bendithio ac 

yn dweud, 
‘Gwnaed Duw di fel Effraim a Manasse’. 
 
Felly gosododd Effraim o flaen              
Manasse. Yna dywedodd Israel wrth Joseff, 
“Yr wyf yn marw, ond bydd Duw gyda 
chwi, ac fe'ch dychwel i dir eich hynaf-
iaid. A  rhoddaf i ti yn hytrach nag i'th     
frodyr gefnen o dir a gymerais oddi ar yr 
Amoriaid â'm cleddyf ac â'm bwa”’ (48:17-
22). 

Cynllun Efe 
Fel y soniwyd yr wythnos ddiwethaf 
cafodd yr hysbyseb am weithiwr newydd 
i Gynllun Efe ei chyhoeddi yn y papurau 
enwadol yn ystod yr wythnos.  Mae’r 
hysbyseb i’w weld isod.  Fel y gwelwch, 
mae Cynllun Efe a Chapel Caersalem, 
Caernarfon yn hysbysebu ar y cyd ddwy 
swydd: y naill yn swydd 3 diwrnod yr 
wythnos fel Gweithiwr Plant, Ieuenctid a 
Theuluoedd Cynllun Efe, a’r llall yn 
swydd 2 ddiwrnod yr wythnos fel 
Swyddog Plant a Theuluoedd yng 
Nghaersalem.   
 
Buom yn cynnal gweithiwr ar y cyd dros 
y pedair blynedd diwethaf, ond gan fod 
Cynllun Efe a Chaersalem yn awyddus i 
gael gwasanaeth eu gweithiwr bob Sul, 
gobeithiwn 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.  
   
 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Mair Jones, 
(gynt o Arddol, Bethel) yng nghapel 
Cysegr, Bethel a Mynwent Lanfairisgaer 
ddydd Gwener, Ionawr 20 dan  arweiniad 
y Gweinidog. Bu farw Mair ar Ionawr 6 
yng Nghartref Plas Gwilym, Penygroes. 
Cydymdeimlwn â’i phriod John 
Maldwyn a’u plant Rhian, Aeron a Helen 
a’r teulu cyfan. Roedd Mair yn aelod 
ffyddlon yng nghapel Cefnywaun, a  
pharhaodd hi a John eu cysylltiad â’r 
eglwys wedi iddynt symud o Ddeiniolen  
i Bethel ugain mlynedd yn ôl. Chwith fu 
ei gweld wedi ei chaethiwo i’w chadair 
yn dilyn y strôc a gafodd yn 2011, ond 
parhaodd yn galonog, ac roedd bob amser 
groeso cynnes ganddi ar ei haelwyd. 
Gofalodd John yn dyner amdani ers 
hynny hyd nes i iechyd y ddau ddirywio 
a’u gorfodi i symud i Blas Gwilym. Yn 
fwy diweddar, symudodd John i Fryn 
Seiont Newydd.  Ar ddiwedd yr oedfa 
ddydd Gwener cafwyd gair o ddiolch 
ganddo i bawb.   
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Yr wyf yn marw, ond bydd Duw gyda 
chwi, ac fe'ch dychwel i dir eich hynaf-

A  rhoddaf i ti yn hytrach nag i'th     
a gymerais oddi ar yr 

-


