
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Ionawr 6 

10.00 a.m. a  5.00 p.m.  

 Mr Richard Lloyd Jones, Bethel 

 

Ionawr 13 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Ionawr 20 

10.00 a.m. - Mr Huw Tegid Roberts 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Mr Huw Tegid Roberts 

 

Ionawr 27 

10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Bydd pobl yn cyfrannu bwyd i’r ‘Banc’ 

a hwnnw wedyn yn cael ei rannu i bobl 

anghenus.  Bydd pobl broffesiynol, fel 

doctoriaid a gweithwyr cymdeithasol, yn 

penderfynu pwy fydd yn cael talebau i 

‘brynu’ bwyd o’r Banc Bwyd.  Bydd 

pobl yn y pentrefi cyfagos, yn ogystal ag 

yn y dref, yn elwa o’r Banc Bwyd hwn. 

 

Bydd bocs yng Nghapel Coch o 

ddechrau’r flwyddyn er mwyn i unrhyw 

un sydd am gyfrannu roi bwyd ynddo - 

er enghraifft, tuniau neu becynnau bwyd 

sych - a chaiff y bocs ei wagio bob 

wythnos.  Cofiwch nad ydym yn pwyso 

ar neb i roi, ond yn awyddus i roi cyfle i 

bobl gefnogi’r gwaith hwn os dymunant 

wneud hynny. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Ionawr 13:  Cynhelir yr 

Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch a 

Chyfarfod Gweddi Dechrau Blwyddyn 

am 5.00 o’r gloch. 

 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Ionawr 6 

10.00 a.m. a  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Ionawr 13 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Cyfarfod Gweddi 

 

Ionawr 20 

10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Ionawr 27 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg Eifion Williams 

  Llanfairfechan 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Ionawr 8: Bore Coffi er 

budd Cronfa Adnoddau’r Capel rhwng 

10.45 a 12.00 o’r gloch. 

Nos Fawrth, Ionawr 8: Cymdeithas 

Undebol am 7.00 o’r gloch.  Cwis yng 

ngofal y Gweinidog. 

Nos Wener, Ionawr 11: Noson o hwyl, 

Capel’s Got Talent, wedi ei threfnu gan 

ieuenctid hynaf yr Ysgol Sul, am 7.00 

o’r gloch.  Dowch i gefnogi eu 

hymdrech a bydd yr elw er budd Cronfa 

Apêl Guatemala Cymorth Cristnogol.  

Dydd Sul, Ionawr 13: Gwasanaethir am 

10.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  Bydd 

yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  

Cynhelir Oedfa MOLI am 5.00 o’r 

gloch. 

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Ionawr 13: Gwasanaethir am 

2.00 o’r glooch gan y Parchg Harri Parri, 

Caernarfon.   

 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 528 - Dydd Sul, 06 Ionawr, 2013 

Dau beth a gysylltir â dechrau’r 

flwyddyn yw adduned a dymuniad.  Os 

rhywbeth, tueddwn i roi mwy o sylw i’r 

cyntaf.  Sawl sgwrs, tybed, dros y 

dyddiau diwethaf yma a ddechreuodd 

trwy holi pa addunedau a wnaethom ar 

gyfer y flwyddyn newydd? 

 

Ond beth bynnag am addunedau, mae 

dechrau blwyddyn hefyd yn gyfnod y 

dymuniadau da, a phawb yn dymuno’r 

gorau i’w gilydd ar gyfer y flwyddyn 

sydd o’u blaen.  Yn naturiol ddigon, 

teimlwn na allwn ddymuno dim gwell 

i’n gilydd nag iechyd a dedwyddwch a 

hapusrwydd, pa adeg bynnag o’r 

flwyddyn ydyw.  Ac eiddunwn y 

pethau hynny o’r newydd heddiw, gan 

ddeisyf y gorau i’n gilydd, a gweddio 

dros ein gilydd, y bydd i ragluniaeth 

Duw wenu arnom mewn ffordd 

neilltuol dros yr wythnosau a’r 

misoedd nesaf hyn. 

 

Ac at y bendithion mawr hyn, beth arall 

a ddymunwn i’n gilydd ac i eraill?  

Mentraf ddechrau trwy ddymuno i holl 

aelodau eglwysi’r Ofalaeth fwynhad a 

bendith yng ngwaith yr Efengyl.  Mae 

gwres y frwydr ysbrydol a grym 

gelyniaeth y byd yn golygu nad yw’r 

bywyd Cristnogol yn rhwydd o gwbl.  

Ond boed gwir fwynhad yn yr ymdrech 

o blaid y Ffydd eleni. 

 

Os am brofi’r mwynhad hwnnw, mae’n 

sicr ein bod oll angen profi o’r newydd 

rym y ffydd bersonol sydd wedi tanio 

a chynnal Cristnogion ar hyd yr 

oesoedd.  Dymunaf felly i chi weld 

mewn ffordd newydd a ffres eleni y 

cariad a barodd i’r Arglwydd Iesu 

Grist ei roi ei hunan yn aberth trosom.  

 

Dymunaf wedyn y bydd pobl yr 

ardaloedd hyn yn cael cymorth trwy 

ein tystiolaeth i weld mawredd yr Iesu.  

Gwyddom nad yw’r dystiolaeth honno 

cystal ag y dylai fod (a cheisiwn 

faddeuant Duw am hynny), ond boed i 

Dduw ddefnyddio’n tystiolaeth 

ddiffygiol i ddangos i bobl mai gras a 

maddeuant i rai gwael yw neges fawr 

yr Efengyl.  Ac er mwyn i bobl wybod 

am rym yr Efengyl honno, dymunaf 

iddynt agoriad llygaid i weld eu tlodi 

a’u gwaeledd gerbron Duw i ddechrau. 

 

Bu cryn drafod cyn y Nadolig ynglyn 

â’r hyn a ddywed Cyfrifiad 2011 am 

iaith a chrefydd Cymru.  Beth bynnag 

a ddywed yr ystadegau, dymunaf i 

bobl Cymru y fraint o weld Efengyl 

Iesu Grist yn cael ei chyhoeddi, trwy 

ddulliau hen a newydd, yn Gymraeg er 

achubiaeth i lawer.  Boed i’n gwlad 

eleni ymdebygu unwaith eto i’r Gymru 

Gristnogol Gymraeg a fyddai’n rhoi 

bri newydd ar ein hiaith a’n diwylliant 

a’n pobl. 

 

Ac yn hyn oll, ar Sul cyntaf Ionawr, 

dymunaf i bawb ohonoch Flwyddyn 

Newydd Dda a bendithiol. 

Dymuniadau 



Gofalaeth Unedig 
Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

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

 
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 
Croeso cynnes i oedfaon Sul cyntaf y 

flwyddyn newydd.  Boed bendith Duw 

ar ein haddoliad heddiw ac ar hyd y 

flwyddyn newydd.  

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

a 5.00 o’r gloch gan Mr Richard Lloyd 

Jones, Bethel.  Gobeithio bydd pawb yn 

cofio y byddwn yn cychwyn oedfaon yr 

hwyr am 5.00 o’r gloch o hyn allan. 

 

Cynhelir Cyfarfod Gweddi yn Rehoboth 

am 2.00 o’r gloch. 

 

Byddaf finnau’n arwain yr oedfaon yn 

Neiniolen am 10.00 a 5.00 o’r gloch. 

 

Cofion 
Anfonwn ein dymuniadau gorau i Mrs 

Joyce Jones, 27 Dôl Elidir, Llanberis 

sydd yn Ysbyty Gwynedd.  A dymunwn 

yn dda i bawb sy’n wynebu triniaethau 

gwahanol yn yr ysbyty drso y dyddiau 

a’r wythnosau nesaf, ac i bawb sy’n 

methu dod i’r oedfa ar hyn o bryd. 

Penblwydd 
Dymunwn Benblwydd Hapus i Mrs 

Phyllis Morris, Bryn Tirion, Rhiwen, 

Deiniolen  a fydd yn dathlu ei 

phenblwydd yn 90 oed ddydd Mawrth, 

Ionawr 8.  Llongyfarchiadau cynnes ar 

benblwydd arbennig. 

 

Apêl Guatemala  
Yn hytrach na derbyn anrhegion ar 

achlyusur ei phenblwydd yn 80 oed ar 

Ragfyr 6, penderfynodd Mrs Margaret 

Cynfi Griffith, Cynfi, Deiniolen ofyn 

i’w chyfeillion gyfrannu at Apêl 

Guatemala (Eglwys Bresbyteraidd 

Cymru a Chymorth Cristnogol).  

Derbyniodd dros £600 at yr Apêl, ac 

mae’r arian wedi ei anfon yn enw 

eglwys Cefnywaun.  Ar ran yr eglwys, 

diolchwn iddi am ei haelioni. 

 

Dymuna Margaret hefyd ddiolch yn 

fawr am y rhoddion a gafwyd at yr 

Apêl.  

 

Bore coffi 

Cynhelir y Bore Coffi misol yn festri 

Capel Coch am 10.45 o’r gloch, ddydd 

Mawrth, Ionawr 8 er budd Cronfa 

Adnoddau’r Capel.  Diolch yn fawr 

iawn am y gefnogaeth i’r bore coffi ar 

hyd y flwyddyn ddiwethaf. 

 

Cymdeithas Undebol 

Llanberis 
Bu raid newid y trefniadau ar gyfer   

cyfarfod y Gymdeithas Undebol yn 

Capel Coch nos Fawrth yr wythnos hon.  

Yn hytrach na’r hyn a ddangosir ar y 

rhaglen, cynhelir y cwis oedd i fod i’w 

gynnal y mis nesaf.  Croeso cynnes i 

bawb. 

Dosbarth Beiblaidd 
Bydd Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth 

yn ailddechrau nos Fercher, Ionawr 16. 

 

Banc Bwyd  
Bydd eglwysi Caernarfon yn dechrau 

Banc Bwyd yn y dref yn y flwyddyn 

newydd.  Ceir Banc Bwyd mewn llawer 

tref ac ardal erbyn hyn i helpu pobl sy’n 

cael trafferth i brynu bwyd.   

Oedfa Nadolig 
Cynhaliwyd oedfa Nadolig plant Ysgol 

Sul Capel Coch nos Sul, Rhagfyr 23, ac 

yr oedd yn braf iawn gweld y festri’n 

llawn a bron i 40 o blant a ieuenctid yn 

cymryd rhan yn yr oedfa.  Diolch yn 

fawr iawn i athrawon yr Ysgol Sul am yr 

holl baratoi ar gyfer yr oedfa, a diolch i’r 

plant a gymerodd ran.  Cafwyd sgwrs 

gan Andrew cyn diwedd y gwasanaeth.  

A thrwy’r cyfan, cawsom gyfle i addoli 

Duw am ei rodd arbennig o Waredwr i 

ni yn ei Fab, Iesu Grist. 

Ar ôl yr oedfa gwahoddwyd pawb i aros 

am baned a mins pei wrth i’r byrddau 

gael eu gosod hefyd ar gyfer parti 

Nadolig yr Ysgol Sul.  Diolch i bawb am 

eich help i gael y cyfan at ei gilydd.  

Roedd yn braf iawn gweld pawb o bob 

oed yn mwynhau’r gwmniaeth. 

Diolch i bawb a gyfrannodd fwyd a 

rhoddion a gyfer y parti, ac i bawb a fu’n 

brysur yn helpu i weini’r baned a bwyd 

y parti.  Roedd yn ymdrech fawr, ac yn 

waith caled, ond cafwyd noson i’w 

chofio ar drothwy’r Nadolig. 

Yn ôl ei arfer daeth Sion Corn heibio 

gydag anrhegion i’r plant.  Ac unwaith 

eto, wedi agor yr anrhegion, gwelwyd yr 

amrywiaeth o lyfrau Cristnogol Cym-

raeg lliwgar sydd ar gael erbyn hyn  i 

gyflwyno neges fawr yr Efengyl i’n 

plant a’n hieuenctid. 

Cymun Nadolig 
Diolch yn fawr i bawb a ddaeth i’r oedfa 

Gymun yn Capel Coch fore’r Nadolig.  

Roedd yn braf iawn gweld cymaint yno, 

nid yn unig o Lanberis a Deiniolen, ond 

hefyd o Gapel Curig ac o gapel Tany-

coed.   

Capel’s Got Talent 
 

Nos Wener, Ionawr 11 

yn Capel Coch  

am 7.00 o’r gloch 
 

Bydd ieuenctid dosbarth hynaf Ysgol 

Sul Capel Coch yn trefnu Capel’s Got 

Talent’ i godi arian at Apel Guatemala 

(Eglwys Bresbyteraidd Cymru a 

Chymorth Cristnogol) nos Wener yr 

wythnos hon, Ionawr 11, 2013.  

  

Maent angen plant a phobl sy’n fodlon 

cymryd rhan yn y ‘gystadleuaeth’.  

Gallwch wneud unrhyw beth, fel canu, 

adrodd, dawnsio, jyglo, chwarae 

offeryn, gwneud syms yn sefyll ar eich 

pen ... unrhyw beth, ond iddo beidio 

bod yn beryglus i chi neu’r gynulleidfa! 

 

Hwyl fydd y cyfan, ac ni fydd yn 

gystadleuaeth yn yr ystyr y bydd yna 

enillwyr a chollwyr.  Rhowch wybod 

ui ni ar unwaith os ydych am gymryd 

rhan.  A dowch i gefnogi ymdrech y 

bobl ifanc os gwelwch yn dda.  Codir 

tâl mynediad.  
 

Y beiriniad fydd Dafydd Iwan, 

Caeathro. 


