
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Medi 16 

10.00 a.m. a 5.30 p.m.  

   Y Parchg Eifion W  Williams 

 11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

 

Medi 23 

10.30 a.m.- Oedfa Deulu 

  5.30 p.m. - Andrew Settatree  

     

 

Medi 30 

10.00 a.m. a 5.30 p.m.—Oedfaon 

10.30 a.m. - Sul Efe (cerdded o Ben 

 Llyn i’r Ganolfan yn Llanberis) 

 

 

oedfaon i bawb i agor a chloi’r dydd.  

Dymunwn yn dda i Andrew a fydd yn 

helpu gyda’r gwaith ar gyfer y plant. 

 

Cetrys Inc a  Stampiau 
Nodyn bach i’ch atgoffa fod dau flwch 

yng nghyntedd festri Capel Coch - un i 

ddal hen getrys inc a’r llall i ddal hen 

stampiau.   

 

Rydym yn cael arian at yr Ysgol Sul gan 

y cwmni sy’n cymryd y cetrys inc. 

 

Mae’r stampiau’n cael eu trosglwyddo i 
elusen sy’n casglu arian at gael cwn ty-

wys ar gyfer y deillion.  Mae pob stamp 

yn cael eu derbyn, hyd yn oed y rhai 

mwyaf cyffredin.   

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Medi 23: Cynhelir Ysgol Sul 

am 10.00 a gwasanaethir am 5.00 o’r 

gloch gan y Gweinidog. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Medi 16 

10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

 

Medi 23 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

 

Medi 30 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  neu  

10.30 a.m. - Sul Efe (cerdded o Ben 

 Llyn i’r Ganolfan yn Llanberis) 

  5.00 p.m. - Y Parchg Trefor Jones 

 

 
 

“Rho i ni lawenydd gynifer o 

flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer 

o flynyddoedd ag y gwelsom 
ddrygfyd" (Salm 90:15).  

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Llun, Medi 17: Cynhelir Ffair 

Hydref yn y festri am 2.00 o’r gloch a’r 

elw at waith cynnal a chadw’r capel. 

 
Dydd Sul, Medi 23: Cynhelir Oedfa 

Deulu am 10.30 o’r gloch dan ofal y 

Gweinidog a gwasanethir am 5.30 o’r 

gloch gan Mr Andrew Settatree.    

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Medi 23: Gwasanethir am 

2.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 

 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 513 - Dydd Sul, 16 Medi, 2012 

Yr Unol Daleithiau, Indonesia, Brasil, 
Ariannin, Bangladesh, Malaysia, 

Bwlgaria, Chile, Yr Almaen, Singapore, 

Hwngari, Sbaen, Uruguay, Gwlad Thai, 

India, Taiwan, Colombia, Ecuador, 

Rwsia, Kenya ac Irac. Faint wyddoch 

chi am y gweldydd hyn? Fuoch chi yn 

rhai ohonyn nhw erioed?  Ydych chi’n 

nabod rhywun sy’n byw yn unrhyw un 

ohonyn nhw?   

 

Darllenwch y rhestr eto, neu chwiliwch 

am y gwledydd ar fap, ac fe welwch fod 
yma gynrychiolaeth o bob rhan o’r byd 

ac o bum cyfandir.  Ond pam eu rhestru 

heddiw?  Be sy’n gyffredin iddynt?    

Mae’r ateb yn annisgwyl, ac yn ddigon 

plwyfol.  Oherwydd yn ôl yr ystadegau 

sydd o’m blaen ar sgrin y cyfrifiadur, 

mae yna bobl o bob un o’r gwledydd 

hyn wedi ymweld â gwefan Gronyn 

rywbryd yn ystod y chwe mis diwethaf.    

 

Dwi ddim yn ddigon gwirion i feddwl 
fod yna bobl yn yr holl wledydd hyn yn 

disgwyl yn eiddgar bob wythnos i weld 

beth sydd gan Gronyn i’w ddweud! 

Fwy na thebyg mai galw heibio’n 

anfwriadol a wnaeth y mwyafrif 

ohonynt, os nad pob un.  Bosib mai 

gwneud camgymeriad  wrth deipio gair 

tebyg i ‘gronyn’ yn eu hiaith eu hunain 

a wnaethant, ac yna gadael y wefan heb 

ddeall yr un gair na sylweddoli hyd yn 

oed mai sôn am weithgarwch capeli 

mewn cornel fechan o ogledd orllewin 
Cymru a wna’r ‘gronyn’ arbennig hwn. 

Ond gan fod yna bobl yn y llefydd 
mwyaf annisgwyl erbyn hyn yn siarad 

neu’n dysgu’r Gymraeg, mae’n bosibl 

fod un neu ddau o bobl rywle yn y byd 

mawr wedi deall y geiriau, ac wedi 

darllen y neges fawr. Mae hynny’n 

rhyfeddod, ac mae’n ein hatgoffa o’r 

posibiliadau enfawr y mae’r dechnoleg 

fodern a’r ‘we’ yn eu rhoi i’r Eglwys er 

mwyn lledaenu’r dystiolaeth.  ‘Ewch 

i’r holl fyd, a phregethwch yr Efengyl,’ 

meddai Iesu wrth ei ddisgyblion (Marc 

16:15).  Mae’r we’n golygu ei bod yn 
haws nag erioed i eglwysi fod yn rhan 

o’r genhadaeth fawr honno, gan fod 

modd anfon y neges i bob cwr o’r byd 

mewn eiliad. Duw yn unig a ŵyr pwy 

fydd yn ei darllen wedyn.   

 

Ond mae mynd i’r holl fyd yn cychwyn 

yn nes adref o lawer, wrth reswm. 

Mae’n golygu dweud wrth bobl o’n 

cwmpas am Iesu Grist; dechrau trwy 

ddweud wrth gyfeillion a chymdogion 
am ei gariad mawr tuag atom.  Bosib 

iawn mai dyna yw’r ‘byd’ i’r rhan 

fwyaf ohonom. Gwnawn ein gwaith o 

fewn ein cymdogaeth, gan ddiolch i 

Dduw am y fraint o gael tystio yma i’n 

Gwaredwr. Pen draw’r pentref a’r ardal 

fydd ffin eithaf ein cenhadaeth yn aml.  

Ond yr her a’r alwad a roddwyd i ni yw 

dwyn ein tystiolaeth, yn glir a 

ffyddlon, lle bynnag y’n gosodwyd a 

pha gyfle bynnag sydd o’n blaen.  Ond 

ar brydiau o bosib, trwy’r we, gallwn 
ninnau hefyd fynd ychydig pellach.  

I’r holl fyd 



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.  

 
Mae gennym Oedfa Deulu yn Neiniolen 

am 10.00 o’r gloch a byddaf yn arwain 

yr oedfa am 5.00 o’r gloch hefyd. 

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

a 5.30 o’r gloch gan y Parchg Eifion W 

Williams, Llanfairfechan.  Cynhelir yr 

Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.   

 

Gwasanaethir yn Rehoboth am 6.00 o’r 

gloch gan y Parchg W R Williams, Y 

Felinheli. 
 

Cofion 
Dymuniadau gorau i Mrs Elisbaeth 
Hughes, Adwy’r Mynydd, Deiniolen 

sydd yn Ysbyty Gwynedd ac Alex 

Parry, 11 Porth y Gogledd, Deiniolen 

sydd yn yr ysbyty ym Manceinion.  

Cofion gorau hefyd at bawb sydd heb 

fod yn dda ar hyn o bryd. 

Sul Efe 
 Ddydd Sul, Medi 30, bydd Cynllun Efe 

yn cynnal bore arbennig o weithgarwch 

ar gyfer yr ysgolion Sul a’r CIC a 

CICiau.  Bydd cyfle i bawb gyfarfod 
wrth hen bont Pen Llyn ym Mrynrefail 

am 10.30 o’r gloch er mwyn cerdded ar 

hyd Lon Las Peris i’r Ganolfan yn   

Llanberis.  Bydd criw Coleg y Bala yn 

y Ganolfan i gynnal gweithgareddau ar 

gyfer y plant a’r ieuenctid o 11.30 o’r 

gloch tan 1.00 o’r gloch.  Gobeithiwn 

gael cwmni holl ysgolion Sul yr ardal.  

Byddai’n syniad i bawb ddod â thamaid 

i’w fwyta, er nad oes raid dod â phicnic 

llawn gan y bwriadwn orffen erbyn 1.00 

o’r gloch.   
 

Penwythnos  

Coleg y Bala  
Mae’n bosib eich bod yn cofio ein bod 

wedi aildrefnu dyddiad ein penwythnos 

blynyddol ar gyfer plant yr Ofalaeth 

yng Ngholeg y Bala eleni.   
 

Penderfynwyd aildrefnu am ein bod yn 

ofni y byddai’r holl barataoadau ar gy-

fer Eisteddfod yr Urdd yng Nglynllifon 

yn ei gwneud yn anodd i’r plant ddod 

i’r Bala ddiwedd Mai. 

 

Byddwn yn mynd â phlant Blwyddyn   

3-6 i’r Bala o nos Wener, Hydref 19 

hyd amser cinio, dydd Sul, Hydref 21.   

 

Bydd cyfle i’r rhai sydd ym Mlwyddyn 

7 (a hŷn) fynd i’r Bala dair wythnos 

wedyn, ar Gwrs Ieuenctid a gaiff ei 

gynnal o nos Wener, Tachwedd 9 hyd 

ddydd Sul, Tachwedd 11.    

 

Caiff y plant a’r bobl ifanc ragor o     

wybodaeth am y cyrsiau hyn yn fuan. 

 

Y Gymdeithas  
Mae bron yn amser i’r Cymdeithasau 

Undebol ailddechrau.   

 

Cynhelir Cymdeithas Deiniolen yn Nhy 
Elidir, nos Lun, Medi 24.  Y gwr gwadd 

yn y cyfarfod agoriadol fydd Arfon 

Wyn, Llangwyllog, a fydd yn son am ei 

waith ar hyd y blynyddoedd gyda phobl 

a phlant ag anableddau dysgu.  Bydd 

hefyd yn canu cân neu ddwy. 

 

Bydd Cymdeithas Llanberis yn dechrau 

nos Fawrth, Hydref 9, pan ddaw John 

Eifion o Benisarwaun atom i gadw 

noson. 

 

Diwrnod i’r Brenin 
Ddydd Sadwrn, Hydref 6, bydd Undeb 

yr Annibynwyr ac Undeb y Bedyddwyr 
yn cynnal Diwrnod i’r Brenin ar Faes y 

Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd, o 

10.00 y bore tan 4.00 y prynhawn.  

Bydd rhaglen lawn o weithgareddau ar 

gyfer y gwahanol oedrannau, a cheir 

Arian er cof  
Derbyniwyd rhodd o £120.36 at Gapel 

Coch oddi wrth deulu Mrs Alwena   

Thomas, 8 Rhes y Graig, Llanberis, a fu 

farw ym mis Gorffennaf.  Mae’r arian yn 
cynnwys y rhoddion coffa a adawyd ar 

ddiwedd y gwasanaeth angladd yn y 

capel.  Diolch yn fawr iawn i Geraint ac 

Alwyn a’r teulu, ac anfonwn ein cofion 

cynhesaf atynt yn eu hiraeth a’u galar. 

 

Paned Penblwydd 
Ar ddiwedd yr oedfa yn Capel Coch fore 

Sul diwethaf cafwyd paned a darn o 

gacen pen blwydd i ddymuno’n dda i Mr 

John H Hughes, oedd yn 80 oed y 

diwrnod canlynol.  Gwnaed  y gacen gan 

Gareth Jones.  Roedd yn ffordd syml ar 

ddiwedd oedfa o fynegi ein diolch am yr 

holl oedfaon y mae Mr Hughes yn eu 
harwain yn y capel, ac yn arbennig ei 

barodrwydd bob amser i gynorthwyo ar 

fyr rybudd pan na fydd gweinidog neu 

bregethwr arall ar gael i arwain yr oedfa.  

Diolch yn fawr a dymuniadau gorau. 

Ffair Hydref  

Capel Coch 
 

yn y festri  

 

YFORY—DYDD LLUN, MEDI 17 

 

am 2.00 o’r gloch 

 
Bric a brac, cacennau, llyfrau hamperi etc 

 

Gwerthfawrogir bob cyfraniad at y stondinau 

 

Elw at gynnal a chadw’r capel 


