
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Gorffennaf  8 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Gorffennaf  15 

10.00 a.m. - Mrs Nerys Griffit 

   5.30 p.m. - Oedfa 

 

Gorffennaf  22 

10.00 a.m. - Oedfa  

  5.30 p.m. - Oedfa 

Diolch 
Diolch yn fawr iawn i Colin Jones, 

Llifon Jones a Dafydd Jones am dorri’r 

gwrychoedd o amgylch Capel Coch yr 

wythnos ddiwethaf.  

 

Anrhefn Awst  
Mae cwrs Anrhefn Awst yng Ngholeg y 

Bala ar gyfer plant 8-12 oed, Awst 13-

16.  Os oes rhywun eisiau rhagor o 

wybodaeth, cysylltwch â’r Gweinidog.   

 

Mae’n gyfle arbennig i gael cwmni 
plant o ardaloedd eraill wrth ddysgu am 

Iesu Grist ar gwrs llawn hwyl. 

 

Trip Ysgol Sul  
Bydd Trip Ysgol Sul Capel Coch  yn 

mynd i Barc CAMELOT  ddydd 

Sadwrn nesaf Gorffennaf 14.  Byddwn 

yn cychwyn am 8.30 o’r gloch.  Y gost 

fydd £26 i oedolion (ar gyfer y bws a’r 

parc) a £11.50 i blant (ar gyfer y parc 

yn unig). Bydd yr Ysgol Sul yn talu 

cost y bws dros y plant.  Mae lle o hyd 

ar y bws.  Cysylltwch â’r Gweinidog os 

ydych am ddod ar y trip. 

Bydd Trip Ysgol Sul Deiniolen yn 

mynd i Dy Mawr, Wybrnant, a cheir 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Gorffennaf  8 

    10.15 a.m. - Ysgol Sul 

     5.00 p.m. - Y Parchg John Owen  

 

Gorffennaf  15 
10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

   5.00 p.m. - Y Gweinidog  

 

Gorffennaf  22 

  5.00 p.m. - Oedfa  

rhagor o wybodaeth am y trip hwnnw 

yn yr Ysgol Sul. 

DCDC 
Caiff Dechrau Canu Dechrau Canmol 

ei recordio yn Eglwys Crist, Llandinor-

wig, nos Fawrth, Gorffennaf 10, am 

7.00 o’r gloch.  Mae croeso cynnes i 

fynd yno i fod yn rhan o’r mawl. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Gorffennaf 15: Cynhelir 

Oedfa Deulu am 10.00 o’r gloch a 

gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 

Gweinidog. 

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Gorffennaf 10: Bore 

Coffi am 10.45 o’r gloch. 

D y d d S ul ,  G or f fe n na f  1 5 : 

Gwasanaethir am 10.00 o’r gloch gan 

Mrs Nerys Griffth, Caernarfon, a bydd 

oedfa am 5.30 o’r gloch. 

  

REHOBOTH 

D y d d S ul ,  G or f fe n na f  1 5 : 

Gwasanaethir am 2.00 o’r gloch gan Mr 
Alwyn Searell Jones. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 508 - Dydd Sul, 08 Gorffennaf, 2012 

Roeddwn i’n meddwl yn siwr na fydden 
ni’n mynd i’r twrnamaint pêl droed ym 

Methesda ddoe.  Doedd hi’n tresio 

bwrw ddydd Gwener?  Byddai’r 

caeau’n wlyb diferol, a pha gysur 

fyddai i’r plant chwarae yng nghanol y 

glaw?  Byddai’r trefnwyr yn siwr o 

ohirio’r cyfan cyn i neb gychwyn fore 

Sadwrn.  Ond nid felly bu, ac wedi 

dyddiau o law cafwyd diwrnod hyfryd, 

a Dyffryn Ogwen ar ei harddaf.  Roedd 

Parc Meurig wedi sychu’n rhyfeddol, 

a’r gwahaniaeth rhwng dau ddiwrnod 
yn syfrdanol. 

 

Oedd, roedd hi’n anodd meddwl ddoe 

bod cymaint o bobl wedi bod yn ofni’r 

llifogydd lai na phedair awr ar hugain 

yn gynharach.  Ond ddydd Gwener, 

gwelwyd pobl yn cario bagiau tywod a 

gosod giatiau llifogydd i warchod eu 

tai.  Ac wrth i bobl ddarogan tywydd 

drwg a llifogydd mae’n siwr fod yna 

lawer iawn yn dechrau meddwl beth 
ddylen nhw ei wneud i amddiffyn eu tai 

rhag llifogydd posibl.  Hyd yn oed os na 

chafwyd llifogydd yn agos i’w cartrefi 

erioed o’r blaen, mae pobl yn dechrau 

meddwl a ddylen nhw gael bagiau     

tywod a giat arbennig i’w gosod o flaen 

drws y ty rhag ofn y gwaethaf.  Mae’n 

bosibl y bydd prynu mawr ar bethau 

felly dros y misoedd nesaf wrth i bobl 

geisio gwneud popeth posibl  i warchod 

eu heiddo rhag llifogydd.  Mae’n debyg 

na fydd ar y mwyafrif o bobl eu hangen, 
a phe bydden nhw’n prynu llond sied o 

fagiau tywod na fyddai defnydd arnynt 
byth. 

 

Nid amddiffynfa rhag pethau nad ydynt 

yn debygol o ddigwydd yw’r Efengyl.  

Mae’n fwy ymarferol o lawer na 

hynny.  Amddiffynfa yw hi rhag 

pethau sy’n sicr o ddigwydd.  Ac am y 

rheswm hwnnw y mae ei hangen ar 

bob un ohonom.    

 

Er enghraifft, mae’r Efengyl yn ein 

hamddiffyn rhag ein pechodau a’u 
canlyniadau.  Mae pawb ohonom wedi 

pechu yn erbyn Duw, ac felly mewn 

peryg o gael ein gwrthod ganddo.  Ac 

nid rhyw bosibilrwydd bychan yw 

hynny chwaith.  Mae Duw’n dweud yn 

gwbl glir wrthym nad oes neb ohono’i 

hun yn ddigon da i sefyll o’i flaen na 

bod yn ei gwmni. Ond mae’r Efengyl 

yn ateb perffaith i’n amherffeithrwydd 

ni.  Oherwydd yr Efengyl yw’r newydd 

da fod Duw’n cynnig i ni faddeuant am 
bob bai.  Yn yr Efengyl y mae Duw’n 

gwneud drosom yr hyn na allwn ni ei 

wneud ein hunain.  Mae’n symud y 

rhwystr sydd rhyngom ag ef ei hun; 

mae’n cael gwared â’n pechodau; 

mae’n dod â ni i berthynas iach ag ef ei 

hun.   

 

Dowch i ni atgoffa ein gilydd o’r 

newydd o’n hangen am yr Arglwydd 

Iesu a’i Efengyl.  Wnaiff neb gredu 

yng Nghrist yn ofer.  Credu ynddo 
yw’r peth mwyaf ymarferol a wnawn. 

Credu ymarferol 



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 y Sul unwaith 

eto.  Boed bendith Duw ar ein 

haddoliad heddiw.  

 
Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch, a gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan y Parchg John Owen, 

Bethesda.  Croeso cynnes iddo unwaith 

eto, a diolch iddo am ei wasanaeth heno 

fel pob amser.    

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfa yn Capel 

Coch am 10.00 o’r gloch.  Mae’n oedfa 

arbennig iawn am ein bod yn cael y 

fraint o dystio unwaith eto ynddi i 

sacrament y Bedydd pan ddaw Gwenno 
(Hafoty, Gwaen Cwm Brwynog)  a 

Rhys â’u mab bach, Jac, i’w fedyddio.  

Maent yn byw yn Nhy Cerrig, 

Deiniolen erbyn hyn.  Bydd teulu a 

ffrindiau wedi ymuno â ni yn yr oedfa 

hon, ac estynnwn groeso cynnes iddynt 

gan obeithio y bydd bendith Duw ar y 

cyfan.   

 

Bydd oedfa MOLI am 5.00 o’r gloch.  

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

 

Moli  
Côr o America heno 

Yn oedfa MOLI yn Capel Coch  heno 

cawn gwmni côr o bbl ifanc o’r Unol 
Daleithiau.  Estynnwn groeso felly i 

aelodau côr ieuenctid Immanuel Baptist 

Church yn Highland, Califfornia. 

 

Gyda hwy heno bydd y Parchg John 

Robinson,  yntau’n Americanwr ond ei 

fod yn byw yma yng Nghymru ers rhai 

blynyddoedd erbyn hyn, ac wedi dysgu 

Cymraeg yn rhugl.   

 

Bu’n gweithio am rai blynyddoedd i 

Undeb Bedyddywr Cymru, ond mae 
bellach yn arwain gwaith cenhadol i’r 

gwledydd Celtaidd.  Mae’n byw ym 

Mangor ond yn teithio’n helaeth yn y 

gwledydd Celtaidd a sawl man arall yn 

Ewrop. 

 

Mae’r bobl ifanc hyn yng Nghymru am-

ryw bythefnos, a daw eu hymweliad i 

ben gyda sioe gerdd Gristnogol yn 

Galeri, Caernarfon, nos Wener nesaf, 

Gorffennaf 13.  Mae croeso i bawb i’r 
sioe honno. 

 

Estynnwn groeso cynnes i bawb i’r 

oedfa MOLI heno, felly.  Os nad 

ydych yn arfer yn dod i MOLI, beth 

am ddod heno i wrando ar y côr? 

 

 Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr 

Nowie Jones, 2 Tai Gweledfa yng 

Nghartref Ceris, Treborth.  Ac wrth sôn 

am Ceris, anfonwn ein cofion hefyd at 

Mrs Vivien Thomas, 89 Maes Padarn, 

Llanberis sydd yng Ngheris Newydd.  

Trip Ysgol Sul 
Cofiwch am y Trip Ysgol Sul – gweler 

y manylion ar gefn y rhifyn hwn.   

 

 Bowlio deg 
Nos Wener, Gorffennaf 20, bydd CIC a 

CICiau Llanberis a Llanrug yn mynd i’r 

Ganolfanb Bowlio Deg yn Glasfryn, Y 

Ffôr.  Ceir manylion llawnach yn fuan 
gan Andrew, ond nodwch y dyddiad ar 

hyn o bryd. 

 

Dyddiau gwyliau Efe 
Yn ystod wythnos gyntaf gwyliau haf 

yr  ysgol, o ddydd Llun, Gorffennaf 23   

ymlaen, cynhelir Wythnos Wyliau Efe.  

Cafwyd wythnos  debyg y llynedd, ac 

edrychir ymlaen at wythnos o rannu’r 
Ffydd â’r plant unwaith eto.  Bydd hyn 

ar gyfer plant Blwyddyn 3-6.  

 

‘Te Bach Nain’ 
Diolch yn fawr iawn i bawb a ddaeth i 

festri Capel Coch yng nghanol y glaw 

mawr bnawn Gwener i’r ‘Te Bach 

Nain’ a drefnwyd gan Ffrindiau Bythol 

Wyrdd, y parti canu sy’n cyfarfod yn y 

festri yn wythnosol. 

 

Roedd y parti dan arweiniad Mrs Mattie 

Hughes a’r cyfeilydd oedd Mrs Glenys 

Griffith, Bethel.   

 
Diolch yn fawr iawn am yr holl waith 

paratoi a wnaed ar gyfer y prynhawn, ac 

unwaith eto, diolch i bawb a fentrodd 

allan trwy;r tywydd difrifol.  Gwnaed 

elw o £300 at y gwaith sydd i’w wneud 

i atgyweirio’r llwybr at y festri. Diolch 

i’r parti am yr ymdrech arbennig er 

budd y gronfa hon.  .Diolch hefyd am y 

£77 a gyfranwyd at gronfa’r capel y mis 

diwethaf. 

Dymuniadau gorau hefyd i Mr Graham 
Sutherland, Penybont, Deiniolen sydd 

wedi cael triniaeth yn yr ysbyty ym 

Manceinion yn ystod yr wythnos.  

 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn yn ddwys â theulu Mr 

Edward Hughes, Adwy’r Mynydd,  

Deiniolen, a fu farw yn ei gartref, ddydd 

Mercher, Gorffennaf  4, yn 92 mlwydd 

oed.  Cydymdeimlwn â Mrs Beti  

Hughes, a’u mab Wyn, a Sion a Ffion 

a’r teulu cyfan yn eu profedigaeth. 

 

Roedd Mr Eddie Hughes, Cryngae (fel y 

byddai’r rhan fwyaf o bobl yn ei gofio) 

yn ŵr bonheddig, cywir ac annwyl.  

Roedd yn gwmniwr diddan, ac yn llawn 

croeso ar ei aelwyd.  Roedd wedi 

gweithio’n galed ar hyd ei oes, ac wedi 

iddo ymddeol wedi llwyddo i fynd o 

gwmpas am flynyddoedd, nes i’w iechyd 

dorri.  Cafodd gystudd blin a hir, yn    

arbennig yn ystod y flwyddyn ddiwethaf  

ond wedi sawl cyfnod yn Ysbyty  

Gwynedd ac Ysbyty Eryri, cafodd ddod 

adref a threulio’r misoedd olaf hyn ar ei 

aelwyd ei hun, a dyna’n sicr oedd ei 
ddymuniad. 

 

Cynhelir gwasanaeth angladd yn Adwy’r 

Mynydd am 1.30 o’r gloch ddydd 

Mawrth nesaf, Gorffennaf 10, a bydd 

gwasanaeth ar lan y bedd ym Mynwent 

Eglwys Llanddeiniolen yn dilyn oddeutu 

2.30 o’r gloch. 

 

Bore Coffi 
Cynhelir y Bore Coffi misol yn festri 

Capel Coch rhwng 10.45 a 12.00 o’r 

gloch, ddydd Mawrth, Gorffennaf 10, er 

budd Cronfa Adnoddau’r Capel. Croeso 

i bawb.  

 
“Rho i ni lawenydd gynifer o 

flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer 

o flynyddoedd ag y gwelsom 

ddrygfyd" (Salm 90:15).  


