
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 lle mae’r Trip Ysgol Sul yn mynd.   

 

4 CWPAN PEL DROED EFE 

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

 Nos Fercher, Mehefin 26  

 6.00 – 9.00 o’r gloch 

 ar Gae Ysgol Gynradd Llanrug 

 Rhowch wybod os ydych yn gallu dod. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 551 – Dydd Sul, 23 Mehefin 2013 

Mae ’na gymeriadau ffraeth i’w cael 

on’d does?  Mi fues i ym Mangor yng 
nghyfarfodydd Undeb yr Annibynwyr 

ddiwedd yr wythnos.  Dros baned 

wedi’r oedfa echnos mi ofynnais i 

ffrind i mi sgwennu pwt o erthygl i mi 

am yr Undeb ar gyfer Y Pedair Tudalen 

yn y papurau enwadol.  Braidd yn 

anfodlon oedd o am nad oedd o erioed 

wedi sgwennu erthygl o’r blaen, ond 

mi lwyddais i’w berswadio a chael 

addewid ganddo y byddai’n gwneud y 

gwaith.  Yna, fore ddoe daeth ataf i 

chwilio am ‘y bathodyn’ ac i holi lle 

dylem ni ddynion y wasg eistedd!  

Roedd o eisoes, medda fo, yn ei weld ei 

hun yn dipyn o Gwilym Owen. 

Ia, dyna beth yw ffraethineb.  Roedd 

o’n gwybod yn iawn nad yw un erthygl 

yn gwneud neb yn ohebydd (yn 

enwedig ac yntau heb hyd yn oed 

ddechrau sgwennu’r erthygl honno).  

Mewn gwirionedd, dyw llond papur 

newydd o erthyglau ddim o reidrwydd 

yn gwneud neb yn ohebydd.  

Oherwydd mae mwy i fod yn ohebydd 

na sgwennu ambell erthygl.  Mae 

angen trwyn am stori; mae angen 

crebwyll i weld beth sy’n bwysig 

ynddi; mae angen gafael ar iaith a 

dawn i sgwennu’r stori’n ddiddorol.  

Byddai rhai’n dadlau bod rhywun yn 

ohebydd wrth reddf; ond beth bynnag 
am hynny, mae angen hyfforddiant ac  

ymarfer a diogon o brofiad cyn bod 

rhywun yn dod yn ohebydd go iawn.   

Ac nid yw gwneud ambell beth y mae 

Cristnogion yn ei wneud yn golygu 

bod rhywun yn Gristion chwaith.  

Gallwn wneud daioni neu weddio neu 
ddarllen y Beibl neu hyd yn oed sôn 

am Iesu Grist, ond nid yw gwneud y 

pethau hynny o reidrwydd yn gwneud 

Cristnogion ohonom (ddim mwy nag 

yw sgwennu hanner dwsin o erthyglau 

yn gwneud gohebydd ohonom).  Ond 

dyna’r camgymeriad y mae llawer yn 

ei wneud wrth feddwl mai trwy wneud 

y pethau hyn yr ydym yn Gristnogion.   

Ydi, mae’r Cristion yn gwneud y 

pethau hyn.  Ond mae’n gwneud y 

pethau hyn am ei fod yn Gristion, yn 

hytrach na’i fod yn Gristion am ei fod 

yn eu gwneud.  Ac mae’n eithriadol o 
bwysig ein bod yn cofio hynny.  

Oherwydd nid yw’r bywyd Cristnogol 

yn cychwyn efo’r pethau da a wnawn 

ni.  Mae’n cychwyn efo’r berthynas 

sydd gennym â’r Arglwydd Iesu Grist.  

Adnabod Iesu Grist fel Cyfaill a 

Gwaredwr ac Arglwydd sy’n dod 

gyntaf, a hynny wedyn yn esgor ar y 

gwahanol bethau a wnawn yn y bywyd 

Cristnogol.  Ffydd yng Nghrist sy’n 

dod gyntaf, ac yna gweithredoedd. 

Ffolineb fyddai i’m ffrind ei alw’i hun 

yn ohebydd am ei fod yn bwriadu 
sgwennu un erthygl.  Ffolineb hefyd 

fyddai meddwl ein bod yn Gristnogion 

am ein bod yn gwneud rhai pethau y 

mae Cristnogion yn eu gwneud.  

Y Gohebydd 



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.   

 

Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch a gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan Dr Huw Tegid Roberts, 

Llangefni.   

 

Byddaf fi’n arwain yr Oedfa Deulu yn 

Capel Coch am 10.30 o’r gloch a’r 

oedfa am 5.00 o’r gloch. 

 

Byddaf hefyd yn arwain yr oedfa 
Gymun yn Rehoboth am 2.00 o’r gloch. 

 

Cofion 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Y Gymanfa 
Cynhelir oedfa Canu Mawl dan nawdd 

Cymanfa eglwysi 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 9.00 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.  Bachgen ifanc o 

Sir Fôn, Nathan Morris, fydd yn dod 

atom i sôn am ei ffydd yn Iesu Grist y 

tro hwn.  Gobeithio’n fawr cawn ni 

dywydd braf a noson dda ym mhob 

ffordd. 

 

Pwyllgor Cymdeithas 
Cynhelir Pwyllgor Cymdeithas Undebol 

Deiniolen am 2.00 o’r gloch bnawn 

yfory, dydd Llun, Mehefin 24 yn 

Ebeneser i drefnu rhaglen y Gymdeithas 

ar gyfer y tymor nesaf.  Croeso cynnes i 

bawb i’r cyfarfod. 

 

CICiau 
Cynhelir CICiau yn Capel Coch nos 

Wener yr wythnos hon, Mehefin 28.  

Edrychwn ymlaen at noson arall o 

ddysgu hwyliog. 

‘Yr oedd enw Iesu wedi dod yn hysbys’ 

gan y Parchg Ronald Williams, 

Llywydd yr Undeb, yn Salem 

Caernarfon bnawn ddoe.  Mae copiau 
o’r  anerchiad hwnnw ac o’r Llawlyfr a 

ysgrifennais i am eglwysi’r Cyfundeb ar 

werth.    

 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Dydd Sul, Mehefin 30:  Cynhelir 

Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch a 

gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 

Parchg Harri Parri, Caernarfon.  
 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Nos Wener, Mehefin 28: CICiau am 

7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Mehefin 30:  Gwasanaethir 

am 10.00 o’r gloch gan y Parchg Ddr 

John Glyn, Llanllyfni ac am 5.00 o’r 

gloch gan Miss Sioned Williams, 

Bethesda.  Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 

o’r gloch.    

 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Mehefin 30:  Ni fydd oedfa.  

Trip Ysgol Sul 
Methwyd â phenderfynu ddydd Sul 

diwethaf lle bydd Trip Ysgol Sul Capel 

Coch yn mynd eleni.  Cafwyd pleidlais 

ond roedd yn hollol gyfartal, ac felly 

anfonwyd llythyr at deuluoedd yr Ysgol 

Sul i ofyn iddyn nhw ddewis rhwng Sw 

Caer a Pharc Gulliver’s World, 

Warrington.  Cawn gyfri’r pleidleisiau a 

chyhoeddi lle byddwn ni’n mynd yn yr 

Oedfa Deulu heddiw. 

 

Yr Undeb 
Cynhaliwyd cyfarfodydd blynyddol 

Undeb yr Annibynwyr ym Mangor a 

Chaernarfon ddiwedd yr wythnos.  

Roedd y cyfarfodydd cyhoeddus yn 

fendithiol iawn.  Cafodd Andrew 

Settatree ei holi am wasanaeth MOLI 

mewn cyfweliad ag Ifor ap Glyn yn 

ystod y Cyflwyniad yn Theatr Seilo nos 

Iau.  Cafwyd oedfa fendithiol yng 

nghapel Pendref, Bangor nos Wener dan 
arweiniad y Parchg Alun Tudur a thri o 

aelodau ifanc eglwys Ebeneser 

Caerdydd.  A thraddodwyd anerchiad da 

iawn dan y teitl dwbl, ‘Gwelodd Iesu’ ac 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

 

Gorffennaf 7 
  9.15 a.m. - Y Gweinidog 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa Canu mawl yn Cysegr 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

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 

 

Gorffennaf 7 
10.00 a.m. - Mr Gwilym Charles  

  Williams, Llandudno 

  5.00 p.m. - Oedfa Canu mawl yn Cysegr 


