
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Medi 23 

10.30 a.m.- Oedfa Deulu 

  5.30 p.m. - Andrew Settatree  

     

Medi 30 
10.00 a.m. - Oedfa 

11.30 a.m. - Sul Efe yn Y Ganolfan  

  yn Llanberis 

 (Gellir cerdded o Ben Llyn i’r 

 Ganolfan os dymunir - cychwyn 

 am 10.30 o’r gloch) 

  5.30 p.m.- Oedfa 

 

Hydref  7 

10.00 a.m. - Mr Dafydd Iwan 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.30 p.m. - Mr Dafydd Iwan) 

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.   

 

Cronfa Gronyn 
Diolch  yn fawr iawn am bob rhodd a 

dderbyniwn i Gronfa Gronyn.  Mae’r 

cyfan yn help i dalu am gost argraffu 
Gronyn bob Sul.  Gellir cyfrannu at y 

Gronfa unrhyw adeg, a gwerthfawrogwn 

bob cyfraniad a dderbyniwn.  Y gobaith 

yw bod cymaint o bobl â phosibl yn der-

byn Gronyn.  Felly, os gwyddoch am 

rywun a fyddai’n hoffi derbyn copi yn 

wythnosol, ond nad yw’n ei dderbyn ar 

hyn o bryd, cofiwch roi gwybod i ni.   

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Medi 23 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Medi 30 
11.30 a.m. - Sul Efe yn Y Ganolfan  

  yn Llanberis 

 (Gellir cerdded o Ben Llyn i’r 

 Ganolfan os dymunir - cychwyn 

 am 10.30 o’r gloch) 

  5.00 p.m. - Y Parchg Trefor Jones 

 

Hydref  7 

  9.30 a.m. - Y Gweinidog 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog  

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Lun, Medi 24: Cymdeithas 

Undebol Deiniolen yn Nhy Elidir am 

7.00 o’r gloch yng nghwmni Arfon 

Wyn. 

Dydd Sul, Medi 30: Sul Efe yn Y 

Ganolfan yn Llanberis am 11.30 o’r 

g l och  ) yn  l l e’ r  Ysg ol  Su l ) .  
Gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 

Parchg Trefor Jones, Caernarfon. 

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Wener, Medi 28: Cynhelir CIC a 

CICiau am 7.00 o’r gloch yn y festri.   

Dydd Sul, Medi 30: Oedfaon am 10.00 

a 5.30 o’r gloch.  Sul Efe yn Y 

Ganolfan yn Llanberis am 11.30 o’r 

gloch (yn lle’r Ysgol Sul).   

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Medi 30: Gwasanethir am 

2.00 o’r gloch gan y Parchg Reuben 

Roberts, Bontnewydd. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 514 - Dydd Sul, 23 Medi, 2012 

Gras a ffydd yw dau o gyfeillion mwyaf 
y Cristion.  Gras a ffydd yw calon a 

choron Cristnogaeth. Gras a ffydd yw 

cryfder y bywyd Cristnogol.  Maent yn 

gwbl sylfaenol, a byddai Cristnogaeth 

yn peidio â bod hebddynt. 

 

Gogoniant Cristnogaeth yw ei bod yn 

cynnig i ni berthynas real a bywiol â’r 

Duw mawr.  Ac mae gras a ffydd wrth 

wraidd y berthynas honno. Trwy ras, yn 

hytrach na thrwy eu nerth a’u haeddiant 

eu hunain y daw pobl iddi. Trwy ffydd 
yn yr Iesu, ac nid trwy ddefodau a 

gweithgarwch crefyddol, y deuant at 

Dduw. Dyna ddywed Cristnogaeth, a 

dyna sy’n ei gwneud yn newyddion da 

o ryfeddod mawr i bawb sy’n ei derbyn.  

I weiniaid a phechaduriaid, mae gan 

Gristnogaeth neges syfrdanol, sef mai 

gras a ffydd sy’n rhoi gobaith a 

llawenydd.  Y pethau hyn sydd wedi 

galluogi Cristnogion ar hyd yr oesoedd 

i fyw’r bywyd Cristnogol mewn 
rhyddid a llawenydd. 

 

A chan mai’r berthynas hon â Duw yw 

man cychwyn y bywyd Cristnogol, mae 

gras a ffydd yn gymwynaswyr mawr i 

bopeth sydd ynglŷn â Christnogaeth.  

Oherwydd mae’r eglwysi a gwaith 

Cristnogol o bob math ar eu hennill 

wrth i’r berthynas â Duw lywio bywyd 

ac ymddygiad pobl.   

 
Ond fe all gras a ffydd fod yn elynion y 

grefydd sy’n gosod capel ac eglwys ac 

oedfa a defod yng nghanol y bywyd 
Cristnogol; y grefydd gyfundrefnol 

sy’n rhoi mwy o bwys ar draddodiad a 

chyfundrefn ac adeilad a defod na’r 

berthynas fywiol â Duw. Mae gras a 

ffydd yn dweud nad yw’r pethau hyn 

yn angenrheidiol i Gristnogaeth, am 

nad trwyddynt hwy y ceir y bywyd 

newydd a’r gobaith am y bywyd     

tragwyddol. Trwy ffydd yn Iesu Grist y 

daw’r pethau hyn, ac nid trwy ddefod 

nac oedfa na theyrngarwch i gapel neu   

enwad neu gyfundrefn. A daw’r ffydd 
honno trwy ras Duw. 

 

Pan fo golwg pobl ar ras a gafael pobl 

ar ffydd yn gwanio, mae Cristnogaeth 

yn ‘colli ei gafael’ ar bobl.  Ac mae’n 

bosibl mai dyna a welwn yn nirywiad a 

gwendid ein heglwysi anghydffurfiol 

heddiw. Mae’r union byth sy’n rhoi 

grym i’r bywyd Cristnogol yn absennol 

os collwyd golwg ar ras a ffydd.  

 
Fedrwn ni ddim mynnu bod pobl yn 

dod i’n hoedfaon, a ninnau’n credu mai 

peth gwirfoddol yw addoliad.  Fedrwn 

ni ddim gorfodi pobl i gefnogi’r capel 

a’r gyfundrefn grefyddol, a ninnau’n 

credu mai o’r galon y daw’r awydd i 

wneud hynny.  O ran y gyfundrefn a’i 

dyfodol, mae’n bosibl y byddai’n haws 

heb ras a ffydd!  Ond gan nad defodau 

a chyfundrefnau sydd bwysicaf, ond 

gwir Gristnogaeth, mae gras a ffydd yn 

aros yn sail y Gristnogaeth honno a 
ddaw â bywyd. 

Gras a Ffydd 



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 Llanberis 

am 10.30 o’r gloch ac arweinir yr oedfa 

am 5.30 o’r gloch gan Andrew 

Settatree. 

 

Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch; a byddaf yn arwain yr 

oedfa yno am 5.00 o’r gloch. 

 

Byddaf yn arwain yr oedfa yn Rehoboth 

am 2.00 o’r gloch. 

 

Cofion 
Dymuniadau gorau i Mrs Elisbaeth 

Hughes, Adwy’r Mynydd, Deiniolen 
sydd yn Ysbyty Gwynedd a Mrs Dianah 

Pritchard, Stryd Ceunant, Llanberis yn 

Ysbyty Eryri.  

 

Cofion gorau hefyd at bawb sydd heb 

fod yn dda ar hyn o bryd. 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn yn ddiffuant ag Alwyn 

a Valmai Williams, Hafle, Tai’r Faenol, 

Deiniolen yn y brofedigaeth fawr o golli 

eu mab, Iwan, ddydd Sul diwethaf, yn 
39 mlwydd oed.  Cydymdeimlwn â’i 

briod, Lorraine, a’u mab bach, Owen;  

ac â’i chwaer a’i frawd, Gwawr ac    

Euros, a’r teulu cyfan yn eu colled. 

Roedd Iwan wedi byw ac astudio a 

gweithio yn ardal Manceinion ers 

gadael yr ysgol, ond roedd ei gysylltiad 

â Deiniolen wedi para’n gryf ar hyd y 

blynyddoedd wrth gwrs.  Cynhelir ei  

angladd yfory, ddydd Llun, Medi 24, 

gyda gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys 

Llandinorwig am 12.00 o’r gloch. 
 

Estynnwn ein cydymdeimlad i Mr Alan 

Parry, Pentre Helen, Deiniolen yn y 

brofedigaeth o golli ei frawd, Wyn, yn 

Yr Wyddgrug yn ddiweddar. 

 

Cydymdeimlwn â theulu Mrs Gwyneth 

Evans, Tyn Buarth, Brynrefail a fu farw 

yr wythnos ddiwethaf.  Roedd yn 

chwaer yng nghyfraith i Mrs Jennie 

Jones, Dwyfor, Nant Peris ac i Mr 
Goronwy Lewis, Stryd Ceunant,     

Llanberis.   

  

Y Gymdeithas  
Cynhelir Cymdeithas Deiniolen yn Nhy 

Elidir, am 7.00 o’r gloch, nos yfory, nos 

Lun, Medi 24, yng nghwmni Mr 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. 

CIC  
Cynhelir cyfarfod nesaf CIC yn Capel 

Coch am 7.00 o’r gloch nos Wener yr 

wythnos hon, Medi 28.  Mae croeso i 

ddisgyblion Blwyddyn 6 ddod i CICiau 

a gynhelir yr un pryd.  Bydd y cyfarfod 

yn gorffen am 8.30 o’r gloch. 

 

Ffair Hydref  
Gwnaed elw o £460 at gostau cynnal a 

chadw Capel Coch yn y Ffair Hydref a 

gynhaliwyd brynhawn Llun diwethaf.  

Diolch fel arfer am bob cefnogaeth, ac 

am bob cyfraniad o ran nwyddau ac 
arian, ac wrth gwrs diolch i bawb a fu’n 

gweithio’n galed er sicrhau lwlyddiant 

y prynhawn. 

 

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. 

 

Sul Efe 
 Ddydd Sul nesaf, Medi 30, bydd    

Cynllun Efe yn cynnal bore arbennig o 

weithgarwch ar gyfer yr ysgolion Sul a’r 

CICiau.   
 

Cynhelir y cyfarfod yn Y Ganolfan yn 

Llanberis am 11.30 o’r gloch.  Bydd 

criw Coleg y Bala yno i gynnal   gweith-

gareddau 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, ond nid oes 

raid dod â phicnic llawn gan y bydd y 

cyfan drosodd erbyn 1.00 o’r gloch. 
 

Bydd cyfle i bwy bynnag sy’n dewis 

gwneud hynny gerdded i Lanberis o Ben 

Llyn.  Ond nid oes rhaid gwneud hynny, 

cofiwch.  Gallwch ddod ar eich union i’r 

Ganolfan os yw’n well gennych wneud 

hynny.  A deud y gwir, y cyfarfod yn y 

Ganolfan yw rhan bwysicaf y gweith-

garwch.   

 

Ond os byddwch am gerdded, dowch at 
hen bont Pen Llyn ym Mrynrefail erbyn 

10.30 o’r gloch er mwyn cerdded ar hyd 

Lon Las Peris i’r Ganolfan yn Llanberis.   

 

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 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. 


