
Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Hefina Roberts 
Sychnant, Ffordd yr Orsaf, Llanrug yng 
Nghapel Rehoboth, Nant Peris fore ddoe, 
Mai 13. Bu farw Hefina ddydd Gwener, 
Mai 5 yn Ysbyty Gwynedd, yn 57 
mlwydd oed.  Cydymdeimlwn â’i phriod 
Keith, ei merched, Beverley, Kelly a 
Lyndsey a’u teuluoedd, ac â gweddill y 
teulu yn eu colled fawr.  Roedd y gwas-
anaeth yng ngofal y Gweinidog.  Mrs 
Falmai Pritchard oedd yr organydd. 
 

SLAM 
(Sbort, Lles A Mwy) 

Roedd yn dda clywed y pedwar ifanc a 
aeth i SLAM yn Abererch yn canmol y 
cwrs ac yn amlwg wedi cael hwyl fawr 
wrth roi cynnig ar wahanaol chwaraeon, 
yn cynnwys rhai dieithr.   
 
Roedd hwn yn weithgaredd newydd a 
drefnwyd  gan Undeb y Gair i 
gyflwyno’r Ffydd i bobl ifanc trwy 
gyfrwng chwaraeon. 
 
A beth yn union oedd pwyslais SLAM? 
Sbort = Chwaraeon  
Lles = Lles i’r corff wrth gymryd rhan 
mewn chwaraeon 
A 
Mwy = Y pwyslais ar y ffaith fod yna 
fwy i fywyd na hwyl a hyd yn oed lles 
corfforol, gyda sylw arbennig i’r bywyd 
sydd yn yr Arglwydd Iesu Grist. 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Mai 21: Gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan  y Gweinidog.  
 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Dydd Sul, Mai 21: Gwasanaethir am 
10.00 o’r gloch gan Mr Glyn Owen ac 
am 5.00 o’r gloch gan y Parchg Cledwyn 
Williams.  Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.      
 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Mai 21: Nid oes oedfa.  
  

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Mai 21: Cynhelir  Cymanfa 
Ysgolion Sul Annibynwyr Dosbarth   
Bangor-Bethesda yng nghapel Carmel, 
Llanllechid am 10.30 o’r gloch.   
 

CARMEL 
Dydd Llun, Mai 15: Dosbarth Gwau 
am 2.00 o’r gloch.   
Nos Wener, Mai 19: Dwylo Prysur am 
6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Mai 21: Cynhelir  Cymanfa 
Ysgolion Sul Annibynwyr Dosbarth   
Bangor-Bethesda yng nghapel Carmel, 
am 10.30 o’r gloch 
 

CYNLLUN EFE 
Dydd Llun, Mai 22: Cyfarfod Gweddi 
yn Cartref, Caeathro am 10.30 o’r gloch. 

Y mis nesaf - Deiniolen 

              
Mai 14 

5.00 p.m. - Miss Nerys Jackson 
 

Mai 21 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mai 28 
5.00 p.m. - Y Parchg Mererid Williams 

Y mis nesaf - Llanberis 
   

Mai 14 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 
 

Mai 21 
10.00 a.m. - Mr Glyn Owen 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Y Parchg Cledwyn Williams 
 

Mai 28 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

‘Adluniad Cristnogol yn Ewrop’ oedd 
yr enw gwreiddiol yn 1945 ar ddiwedd 
yr Ail Ryfel Byd.   
 
Dair blynedd yn ddiweddarach, yn 
1948, wedi iddo ddod yn rhan o waith 
Cyngor Eglwysi Prydain cafodd enw 
newydd, ‘Adran Gwasanaeth  Cymorth 
a Ffoaduriaid Rhyngeglwysig’. 
 
Yn 1957, trefnodd yr ‘Adran’ wythnos 
gyfan i godi arian dan yr enw 
‘Wythnos Cymorth Cristnogol’.  Daeth 
yr wythnos honno yn ‘ddigwyddiad’ 
blynyddol wedi hynny.  Eleni, felly, 
mae Wythnos Cymorth Cristnogol yn 
drigain oed. 
 
Wedi’r Wythnos gyntaf honno, byddai 
saith mlynedd arall yn mynd heibio cyn 
i’r ‘Adran’ newid ei enw yn swyddogol 
i ‘Cymorth Cristnogol’ yn 1964.   
 
A hithau felly yn drigain mlynedd ers y 
cynhaliwyd yr Wythnos hon gyntaf nid 
rhyfedd bod yr elusen yn ein hatgoffa 
mai rhan ganolog o’i gweledigaeth 
wreiddiol oedd y dymuniad i estyn 
cymorth i ffoaduriaid ar ddiwedd y 
Rhyfel.  Mae’n naturiol i fudiadau o 
bob math edrych yn ôl wrth gyrraedd 
cerrig milltir arbennig yn eu hanes. 
 
Ond tristwch pethau yw bod angen 
cynyddol heddiw am gymorth tebyg.  
Am flynyddoedd, tueddwyd i uniaethu 
Cymorth Cristnogol a’i waith gyda 
chymorth i’r tlawd a’r newynog, ac yn 
arbennig felly bobl a fyddai’n dioddef 
oherwydd trychinebau fel sychder, 

daeargrynfeydd, llifogydd neu hyd yn 
oed ryfeloedd.  Ond y blynyddoedd 
diwethaf, daeth dioddefaint miloedd ar 
filoedd o ffoaduriaid yn graith hyll ar 
ddynoliaeth.  Mae Cymorth Cristnogol 
yn un o’r mudiadau sy’n estyn cymorth 
ymarferol heddiw i bobl sydd ar ffo 
o’u cartrefi mewn gwledydd fel Syria, 
Afghanistan a Swdan. 
 
Un person sy’n deall yn union beth yw 
gwerth y cymorth hwn yw Theodor 
Davidovic a orfodwyd i ffoi o’i wlad 
enedigol yn Serbia yn ystod y brwydro 
mewnol a ddilynodd yr Ail Ryfel Byd.  
Treuliodd ddwy flynedd a hanner 
mewn gwersyll ffoaduriaid.  Mae’n 
cofio’r parseli bwyd a anfonwyd i’r 
gwersylloedd hynny gan Gristnogion o 
wledydd eraill, ac oherwydd hynny ers 
dod i fyw yng ngwledydd Prydain mae 
wedi casglu arian yn enw Cymorth 
Cristnogol yn ystod yr Wythnos hon. 
 
Mae’n ein herio fel Cristnogion nid yn 
unig i ganu emynau a gweddio ond i 
‘weithredu ein ffydd’ trwy estyn help i 
rywun sydd angen ein help. Mae’r apêl 
honno mor berthnasol ac mor bwysig 
heddiw ag erioed.  Yn enw Iesu Grist, 
braint fawr yr Eglwys a braint pob 
unigolyn o Gristion yw estyn cymorth 
a gweithredu’r cariad sydd wrth 
wraidd y Ffydd.   
 
Y ffaith iddo brofi cymorth a barodd i 
Theodor Davidovic estyn cymorth i 
eraill.  Ac onid y ffaith ein bod ni wedi 
cael ein caru gan Dduw sy’n ennyn 
cariad ynom ninnau at eraill? 

Gweithredu ffydd 

Gronyn 
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Gofalaeth Fro’r Llechen Las 
 

Cefnywaun (P), Deiniolen 
Ebeneser (A), Deiniolen 
Capel Coch (P), Llanberis 
Nant Padarn A), Llanberis 
Rehoboth (P), Nant Peris 
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 

Balm o Salm 
‘Yn Nuw yr ymdawela fy   
enaid; oddi wrtho ef y daw fy 
ngwaredigaeth. Ef yn wir yw 
fy nghraig a'm gwaredigaeth, fy          
amddiffynfa, fel na'm symudir. Am ba 
hyd yr ymosodwch ar ddyn, bob un     
ohonoch, a'i falurio, fel mur wedi       
gogwyddo a chlawdd ar syrthio? Yn wir, 
cynlluniant i'w dynnu i lawr o'i safle, ac y 
maent yn ymhyfrydu mewn twyll; y 
maent yn bendithio â'u genau, ond       
ynddynt eu hunain yn melltithio ... Ar 
Dduw y dibynna fy ngwaredigaeth a'm          
hanrhydedd; fy nghraig gadarn, fy noddfa 
yw Duw. Ymddiriedwch ynddo bob    
amser, O bobl, tywalltwch allan eich   
calon iddo; Duw yw ein noddfa’ (Salm 
62:1–4 a 7–8).   
 

Heddiw 
Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 a 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog a bydd 
yr Ysgol Sul am 11.30 o’r gloch.  
 
Gwasanaethir  yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan Miss Nerys Jackson. 

Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r  gloch.  Bydd Oedfa Undebol 
Cymorth Cristnogol yn Jerusalem,    
Bethesda am 5.00 o’r gloch. 
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch a gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Gweinidog. 
 
Nid oes oedfa yn Nant Peris.   
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion at bawb sydd heb 
fod yn dda, ac yn arbennig at bawb sy’n 
methu â dod i’r oedfa ar hyn o bryd. 
 
 
 
 
 
 
 

Cymorth Cristnogol 
Mai 14–20 

 
Yr wythnos hon ydi Wythnos Cymorth 
Cristnogol pan fydd eglwysi ar hyd a lled 
gwledydd Prydain yn cymryd rhan yn yr 
ymgyrch flynyddol i godi arian i’r elusen 
hon trwy wneud casgliadau o ddrws i 
ddrws yn eu hardaloedd. 
 
Mae’r arian a gesglir yn cefnogi gwaith 
yr elusen hon o estyn cymorth i bobl sy’n 
dioddef tlodi, newyn ac anghyfiawnder 
yn ein byd.   
 
Yn Nyffryn Ogwen heno cynhelir Oedfa 
arbennig i ddechrau’r Wythnos yng 
nghapel Jerusalem am 5.00 o’r gloch.  
 
Os medrwch gyfrannu trwy roi amlen yn 
yr amlenni y bydd y casglyddion yn eu 
dosbarthu yr wythnos hon byddwn yn 
ddiolchgar iawn i chi. 
 
Diolch i bawb a fydd yn helpu gyda’r 
gwaith o gasglu yn ystod yr Wythnos. 

Llanberis 
Yn Llanberis, bydd amlen Cymorth 
Cristnogol gyda’r copiau o Gronyn a 
ddosberthir heddiw.  Os bydd rhywun yn 
galw heibio i gasglu yn ystod yr wythnos 
rhowch eich rhodd iddo ef neu hi.  Ond 
os na ddaw neb acw gallwch roi eich 
rhodd yn yr amlen a gewch heddiw a’i 
dychwelyd unai i’r capel neu i un o 
swyddogion yr eglwysi. 
 

Cwrs Plant  
Gwaetha’r modd bu rhaid gohirio’r cwrs 
plant a oedd i’w gynnal yng Ngholeg y 
Bala dros y Sul am nad oedd digon o 
blant am fynd yno y tro hwn.  Daw cyfle 
eto. 
 

Y Ffordd 
Cynhaliwyd cyfarfod diweddaraf ‘Y 
Ffordd’ yn festri Carmel nos Fercher, 
Mai 10.  Bydd y nesaf am 7.00 o’r gloch 
nos Fercher, Mehefin 14. 
  

Cymanfa 
Ddydd Sul, Mai 21, cynhelir Cymanfa 
Ysgolion Sul Annibynwyr Dosbarth   
Bangor-Bethesda yng nghapel Carmel, 
Llanllechid. Mrs Helen Williams fydd yr 
Arweinydd a Mrs Rhian Roberts fydd y 
Cyfeilydd.  Dechreuir am 10.30 o’r 
gloch. Croeso cynnes  i bawb. 
 

Cynllun Efe 
Cefais groeso yng Nghymanfa 
Bedyddwyr Sir Gaernarfon yng nghapel 
Tyddyn Sion yn Eifionydd bnawn dydd 
Mercher gan i mi gael fy ngwahodd yno i 
sôn am waith Cynllun Efe.  Roedd yn 
braf iawn dod adref gyda siec am £1,000 
at Gynllun Efe yn fy mhoced!  Diolch am 
y rhodd. 
 

CIC 
Cynhaliwyd CIC yn Capel Coch echnos.  
Bydd gennym un cyfarfod arall ac yna 
trip diwedd tymor i orffen am yr haf. 


