
 
Ysgol Sul Capel Coch  

1 TREFN Y SULIAU NESAF 

Dydd Sul, Mehefin 23: Gwasanaeth Teulu am 10.30 o’r gloch  

Dydd Sul, Mehefin  30: Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch 

Dydd Sul, Gorffennaf 7: Cymanfa’r Presbyteriaid 

  yng Nghapel Cysegr Bethel am 5.00 o’r gloch 

Dydd Sul, Gorffennaf 14: Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch  

Bydd yr Ysgol Sul yn gorffen am yr haf y Sul hwn 

Bydd yr Ysgol Sul yn ail agor y Sul cyntaf ar ol i’r ysgol  

    ddechrau  wedi gwyliau’r haf – Medi 8. 

2 Y GYMANFA  

 Y Gymanfa yng Nghapel Cysegr, Bethel  
 nos Sul, Gorffennaf 7 am 5.00 o’r gloch 

 Gwasanaeth tebyg i’r un gawsom ni yn y Gymanfa yn Capel Coch y 

 mis diwethaf fydd hwn.  Gobeithio’n fawr y byddwch yn medru     

 dod yno. Rhowch wybod i ni os byddwch eisiau cludiant. 

3 TRIP YR YSGOL SUL 

 Byddwn yn penderfynu heddiw os ydym am gael Trip Ysgol Sul 

 eleni.  Oes gennych chi syniadau lle gall y Trip fynd iddo? 

4 CWPAN PEL DROED EFE 

 Pêl droed 5 yr ochr i blant Blwyddyn 3–6 (hogiau a genod) 

 Nos Fercher, Mehefin 26  

 ar Gae Ysgol Gynradd Llanrug 

 Rhowch wybod os ydych yn gallu dod. 

 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 550 – Dydd Sul, 16 Mehefin 2013 

Ddoe ddiwetha, darllenais ddwy 

erthygl mewn dau gylchgrawn: y naill 
am Gynulliad Sul yn Llundain a’r llall 

am Gapel Gras sy’n cael ei sefydlu yn 

Ninbych.  Petawn i’n deud wrthych 

mai Jones ac Evans a Cunningham yw 

enwau arweinyddion y naill a’r llall, 

byddech yn siwr o feddwl bod Jones ac 

Evans ynglyn â’r gwaith yn nhref 

Dinbych.  Ond fel arall y mae hi.  

Sanderson Jones a Pippa Evans sy’n 

arwain y Cynulliad Sul a Dafydd 

Cunningham sy’n arwain y Capel Gras. 

Mae yna bethau sy’n gyffredin i’r 

Cynulliad a’r Capel.  Gwaith newydd 

yw’r ddau: dechreuwyd y Cynulliad fis 
Ionawr eleni ac mae’r Capel wedi ei 

gynnal unwaith y mis ers y Pasg gyda’r 

bwriad o gyfarfod yn wythnosol o 

dymor yr hydref ymlaen.  Mwyaf 

rhyfedd, o gofio’r enw Capel Gras, 

mewn neuaddau yn hytrach na chapel 

neu eglwys y mae’r ddau’n cael eu 

cynnal.  Ac mae arweinyddion y naill 

a’r llall yn dweud eu bod yn darparu ar 

gyfer pobl sydd ddim yn mynd i 

eglwys.   

Ond os oes tebygrwydd rhwng y ddau, 

mae’r gwahaniaethau’n fwy o lawer.  
Sefydlwyd y Cynulliad Sul gan 

anffyddwyr er mwyn cynnig 

cymdeithas debyg i’r hyn a geir mewn 

eglwys i anghredinwyr.  Mae’r 

gynulleidfa’n canu, gwrando ar straeon 

a geiriau doeth o gyngor, a chael cyfle i 

fyfyrio’n dawel.  Ond does dim 

emynau na gweddiau na Beibl nac 

unrhyw sôn am Dduw.  Arwyddair y 

Cynulliad yw ‘Byw’n well, helpu’n 
aml, rhyfeddu mwy’.  Mae’n cynnig 

rhai elfennau o fywyd eglwys, fel y 

syniad o gymdeithas gynnes a phobl 

yn dysgu gyda’i gilydd.  Ond math o 

‘eglwys’ yw hon heb y prif bethau 

sy’n gwneud ‘eglwys’ yn eglwys. 

Mae’n siwr gen i fod arwyddair Capel 

Gras Dinbych yn yr enw!  Ac er mai 

ceisio denu ‘pobl sydd ddim yn mynd i 

eglwys’ yw’r bwriad yno, bydd emyn 

a gweddi a Beibl ac addoliad yn 

ganolog i’r gwaith hwn.  Oherwydd y 

nod fydd cyhoeddi Gras Duw yn Iesu 

Grist er mwyn i lawer o bobl sydd ar 
hyn o bryd heb wybod dim am yr 

Efengyl ddod at Grist mewn ffydd.  

Fel y Cynulliad Sul, bydd Capel Gras 

yn awyddus i bobl ddod at ei gilydd 

mewn cymdeithas gynnes.  Ond nid 

geiriau doeth dynion ac anogaeth i 

bobl geisio bod yn fwy caredig a hael 

fydd yma ond Efengyl sy’n cynnig 

maddeuant i’r euog a gras a nerth i’r 

gwan, a’r cyfan trwy Grist, Fab Duw.   

Gellid dweud mai math o ‘eglwys’ heb 

Dduw na chrefydd ar ei chyfyl yw’r 

Cynulliad Sul.  Fe gewch yno’r gân a’r 
gwmniaeth a’r gwersi, ond heb y Gair 

na’r Gras na’r Gwaredwr y mae pob 

gwir eglwys yn eu cynnig.  Cynulliad 

ynteu Capel sy’n eich denu chi?          

Y Cynulliad a’r Capel 



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 arall.  

Boed bendith Duw ar ein haddoliad.   

 

Bydd Mr John H Hughes yn arwain 

oedfa’r bore yn Capel Coch am 10.00 

o’r gloch a Mr Andrew Settatree yn 

arwain oedfa’r hwyr am 5.00 o’r gloch.  

Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch. 

 

Byddaf fi’n arwain yr Oedfa Deulu yn 

Neiniolen am 10.00 o’r gloch a’r oedfa 

hwyrol am 5.00 o’r gloch. 

 
Ni fydd oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

 Cofion 
Mae Mr Elwyn Searell Jones, Dwyfor, 

Nant Peris wedi dychwelyd o Lerpwl i 

Ysbyty Gwynedd ac anfonwn ein 

cofion cynnes ato.  Dymunwn yn dda 

hefyd i Mrs Dilys Simpson, Arwel, 

Stryd Warden, Llanberis a Mrs 
Gwyneth Williams , Penybwlch, 

Mynydd Llandegai sydd yn Ysbyty 

Gwynedd a Mr Myrddyn Pritchard, 1 

Ffordd Padarn, Llanberis sydd yn      

Ysbyty Eryri erbyn hyn.  Anfonwn ein 

cofion hefyd at bawb sydd heb fod yn 

dda eu hiechyd ar hyn o bryd. 
 

Taith feicio 
Bu plant, athrawon a rhieni Ysgol Sul 

Deiniolen ar Daith Feicio Noddedig er 

budd Cymorth Cristnogol a Thŷ 

Gobaith fore Sul diwethaf. 

 

Cafwyd tywydd braf iawn a gobeithio 

bod pawb wedi mwynhau eu hunain. 

 

 Y Gymanfa 
C y n h e l i r  C y m a n f a  e g l w y s i 

Presbyteraidd Padarn yng nghapel 
Cysegr, Bethel am 5.00 o’r gloch nos 

Sul, Gorffennaf 7.  Gwasanaeth tebyg i 

Oedfa Deulu fydd hwn a gobeithio 

cawn gefnogaeth i’r Gymanfa ar wedd 

wahanol am eleni. 

 

Pêl droed Efe 
Bydd Cynl lun  Efe yn  cynnal 

cystadleuaeth bêl droed 5-yr-ochr i 

ysgolion blant Blwyddyn 3-6 Ysgolion 
Sul y fro ar Gae Ysgol Gynradd 

Llanrug nos Fercher, Mehefin 26, 

rhwng 6.00 a 8.30 o’r gloch.  Yr un 

fydd y drefn â’r blynyddoedd diwethaf.   

Bydd cyfle i’r plant glywed am Iesu 

Grist yn ystod y noson, ac wrth wneud 

hyn gobeithio ein bod yn dangos iddynt 

fod yr Efengyl yng nghanol ein 

bywydau a bod modd sôn am Iesu mor 

naturiol ag yr ydym yn son am bob dim 

arall yn ein bywydau.  Mae’n bwysig 

ein bod yn rhoi gwybod i Andrew os 

ydym yn dod â thim er mwyn hwyluso’r 

trefnu.  Cofiwch hefyd y gall unigolion 

fynd yno os nad oes digon o blant i 

wneud tim ac fe wnawn ni ofalu eu bod 

yn cael cymryd rhan. 

Salem, Caernarfon am 2.30 o’r gloch 

ddydd Sadwrn.  Bydd prif gyfarfodydd 

yr Undeb yn Neuadd Reichel Prifysgol 

Bangor. 

CICiau 
Cynhaliwyd CICiau yn Capel Coch nos 

Wener a diolch i Andrew a Dafydd am 

arwain y cyfarfod unwaith eto.  Bydd y 

cyfarfod nesaf wythnos i nos Wener, 

Mehefin 28. 

 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Dydd Sul, Mehefin 23:  Cynhelir 

Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch a 

gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan Dr 

Huw Tegid Roberts, Llangefni. 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Dydd Sul, Mehefin 23:  Cynhelir 

Oedfa Deulu am 10.30 o’r gloch a 

gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 

Gweinidog.    

 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Mehefin 23:  Cynhelir 

Oedfa Gymun dan arweiniad y 

Gweinidog am 2.00 o’r gloch. 

Pwyllgor Cymdeithas 
Cynhaliwyd Pwyllgor Cymdeithas 

Undebol Llanberis yn Capel Coch fore 

Mawrth diwethaf a gwnaed trefniadau ar 

gyfer tymor newydd y Gymdeithas 

wedi’r haf.  Diolchwyd i’r swyddogion 

am eu gwaith, a gwerthfawrogwn 
barodrwydd Miss Dilys Mai Roberts, Yr 

Haciau a Mrs Anne Parry, Sycharth i 

barhau fel ysgrifenydd a thrysorydd am 

flwyddyn arall.  Bydd cyfarfod cyntaf y 

tymor newydd ddechrau Hydref.     

 

Yr Undeb 
Bydd Cyfundeb Gogledd Arfon yn 

croesawu Cyfarfodydd Blynyddol 

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg i 
Fangor a Chaernarfon o ddydd Iau hyd 

ddydd Sadwrn yr wythnos hon (Mehefin 

20–22). Ymysg y cyfarfodydd bydd 

Cyflwyniad ‘Môr a Mynydd’ yn Theatr 

Seilo, Caernarfon am 7.30 o’r gloch nos 

Iau; oedfa bregethu yng ngofal y Parchg 

Alun Tudur yng nghapel Pendref, 

Bangor am 7.30 o’r gloch nos Wener; ac 

Oedfa’r Llywydd, gydag anerchiad gan 

y Parchg Ronald Williams,  yng nghapel 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Mehefin 16 
10.00 a.m. - Oedfa Deulu 
5.00 p.m. - Y Gweinidog (Oedfa Gymun) 

 

Mehefin 23 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Dr Huw Tegid Roberts, 

  Llangefni 

 

Mehefin 30 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Y Parchg Harri Parri 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Mehefin 16 
10.00 a.m. - Mr John H Hughes 
11.15 a.m. - Ysgol Sul  

  5.00 p.m. - Mr Andrew Settatree 

 

Mehefin 23 
10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Mehefin 30 
10.00 a.m. - Y Parchg Ddr John Glyn 

11.15 a.m. - Ysgol Sul  

  5.00 p.m. - Miss Sioned Williams 


