
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Hydref  9 

   10.15 a.m. - Ysgol Sul 

     5.00 p.m. - Oedfa Ddiolchgarwch 

 

Hydref  16 

  10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

 (Diolchgarwch y Plant) 

    5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Hydref  23 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

    5.00 p.m. - Y Parchg Trefor Jones 

 

Hydref  30 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

    5.00 p.m. - Y Parchg Reuben Roberts 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Hydref  9 

 10.00 a.m. - Y Gweinidog 

 Oedfa Gymundeb 

 11.15 a.m. - Yr Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Hydref  16 

  10.00 a.m. a 5.30 p.m.  

 - Mr Richard Ll Jones 

   11.15 a.m. - Yr Ysgol Sul 

 

Hydref  23 

  10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

 (Diolchgarwch y Plant) 

    5.30 p.m. - Y Gweinidog 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 470 - Dydd Sul, 09 Hydref, 2011 

Wrth eu ffrwythau 

Fwy na thebyg fod pawb arall yn 

gwybod yn iawn ers talwm, ond 

doeddwn i ddim!  Mi fu’r peth yn gryn 

benbleth i mi ers rhai wythnosau, a 

dweud y gwir.  Ers dechrau’r haf, mi 

fum drwy Lanfrothen ddwy neu dair o 

weithiau, ac am ryw reswm fe sylwais i 

fod cymaint o’r tai a’r adeiladau’r un 

lliwiau â’i gilydd: y waliau’n wyn a’r 

drysau a’r giatiau a’r landerau’n fath o 

wyrdd golau.  Erbyn hyn, rwyf wedi 

cael eglurhad: mae’r holl adeiladau hyn 

yn eiddo i Stad Portmeirion.  Ac wrth 

yrru trwy Lanfrothen, felly, mae modd 

adnabod adeiladau’r Stad yn rhwydd 

iawn yn ôl eu lliwiau. 

Mae’r un peth yn wir am ei 

ddisgyblion ef, yn ôl yr Arglwydd Iesu.  

Ond nid wrth eu lliwiau, ond yn 

hytrach wrth eu ffrwythau y cânt hwy 

eu hadnabod.  Tua diwedd y Bregeth ar 

y Mynydd y dywedodd Iesu hynny 

wrthym.  Mae coeden dda, meddai, yn 

rhoi ffrwythau da, a choeden wael yn 

rhoi ffrwythau drwg.  Sôn am 

broffwydi yr oedd Iesu yn gyntaf oll 

wrth ddweud hyn.  Wrth eu ffrwythau, 

meddai, y gallwn adnabod y gau 

broffwydi y mae’n rhybuddio ei 

ddisgyblion rhagddynt.  Mae cymaint o 

leisiau yn cyhoeddi pob math o bethau 

am Dduw a chrefydd.  Ar bwy y dylem 

wrando?  Pwy ddylem gymryd sylw 

ohonynt?  ‘Wrth eu ffrwythau yr 

adnabyddwch hwy’ meddai.  Y bobl 

sy’n gwneud ewyllys Duw, yn byw yn 

debyg i’r Arglwydd Iesu, yn dangos 

cariad Duw yn eu bywydau eu hunain, 

yn parchu geiriau Duw ac yn gwrando 

ac yn ufuddhau i eiriau Iesu Grist - 

dyna’r bobl y dylem wrando arnynt ac 

ymddiried yn eu neges.  

Ond mae geiriau Iesu am adnabod pobl 

‘wrth eu ffrwythau’ yn wir am bob un 

o ddisgyblion Iesu Grist hefyd.  

Ymddygiad pobl sy’n dangos eu bod 

yn perthyn iddo ef.  Y ffaith eu bod yn 

caru Duw ac yn caru pobl eraill, ac yn 

ymdrechu i ddilyn gorchmynion ac 

esiampl yr Arglwydd Iesu sy’n dangos 

eu bod yn perthyn iddo.  Nid y pethau 

da a wna pobl sy’n eu gwneud yn 

Gristnogion.  Ymddiriedaeth - neu 

ffydd yn Iesu Grist - sy’n gwneud 

hynny.  Ond gweithredoedd da a 

chariad at Dduw yw’r ffrwythau sy’n 

dangos fod y ffydd honno’n real a 

chywir.  Mae amrywiaeth o adeiladau 

yn Llanfrothen, ac eto mae’r lliwiau 

cyffredin yn dangos pa rai sy’n eiddo 

i’r Stad.  Mae byd o wahaniaeth rhwng 

un Cristion a’r llall mewn llawer peth, 

a diolch am hynny gan eu bod oll yn 

unigolion, gyda’u diddordebau a’u 

personoliaethau eu hunain.  Ac eto, yr 

un ffrwythau a welir ynddynt i gyd, pa 

ffordd bynnag y caiff y pethau hynny 

eu gweithredu.  Cariad at Dduw ac 

ufudd-dod i’w orchmynion, a chariad 

at bobl a dymuniad i wneud daioni 

yw’r ffrwythau sy’n dangos fod pobl 

yn credu yn yr Arglwydd Iesu ac yn 

eiddo iddo.    



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 

Heddiw 
Croeso cynnes i oedfaon y Sul.  Boed 

bendith Duw ar ein haddoliad.  

 

Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch.  Am 5.00 o’r gloch 

cynhelir Oedfa Ddiolchgarwch dan 

arweiniad aelodau’r eglwysi.  Diolch yn 

fawr iawn i bawb sy’n cymryd rhan yn 

y gwasanaeth hwn.  Boed bendith Duw 

ar yr addoliad a’r diolch. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfa gymundeb 

yn Capel Coch am 10.00 o’r gloch. 

Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  

Ac yna, am 5.00 o’r gloch cynhelir 

oedfa MOLI. 

 

Byddaf yn arwain yr oedfa yn Rehoboth 

am 2.00 o’r gloch. 

 

 Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mrs 

Annie Wilson Evans, Manod, Ffordd 

Capel Coch, Llanberis; Mr Elwyn 

Morris, Oakfield, Ffordd Capel Coch, 

Llanberis a Miss Nicola Parry, Porth y 

Gogledd, Deiniolen sydd yn Ysbyty 

Gwynedd ar hyn o bryd, a Mr Edward 

Hughes, Adwy’r Mynydd, Deiniolen 

sydd yn Ysbyty Eryri.  

 

Dymuniadau gorau hefyd am adferiad 

buan i Mr Arthur Rowlands, 17 

Rhydfadog, Deiniolen a Mr Dafydd 

Morris, Cefn Coch, Deiniolen a fu yn yr 

ysbyty yn ystod yr wythnos. 

 

Cofion gorau hefyd at bawb sy’n methu 

dod i’r oedfaon ar hyn o bryd.   

 

Moli 
Cynhelir oedfa MOLI yn Capel Coch 

am 5.00 o’r gloch heno, ac estynnir 

croeso cynnes i bawb ymuno â ni yr 

oedfa hon wahanol hon.  Heno, 

croesawn Gwenno Teifi, o Goleg y Bala 

atom i roi’r sgwrs yn yr oedfa.  Mae 

Gwenno’n Weithwraig Ieuenctid dan 

nawdd Coleg y Bala, yn gweithio ym 

Meirionydd am ran o’i hwythnos ac ar 

draws y Gogledd am y rhan arall.  

Croeso cynnes iddi, a dymunwn bob 

bendith iddi yn ei gwaith.  

 

Bore coffi 
Cynhelir y Bore Coffi misol yn capel 

Coch rhwng 10.45 a 12.00 o’r gloch 

ddydd Mawrth, Hydref 11. 

 

Ordeinio Blaenoriaid 
Cynhelir cyfarfod nesaf Henaduriaeth 

Arfon yng nghapel Cysegr, Bethel am 

6.30 o’r gloch, nos Fawrth, Hydref 25, 

sef oedfa ordeinio blaenoriaid newydd 

eglwysi’r Henaduriaeth, a fydd yn 

cynnwys Miss Marian Jones a gaiff ei 

ho rd ein io ’n  f l aenor  i  eg lwys 

Cefnywaun.  Dymunwn bob bendith 

iddi yn gwaith, ac edrychwn ymlaen at 

yr oedfa hon. 

Cymdeithas Undebol 

Llanberis 
Bydd cyfarfod cyntaf tymor newydd 

Cymdeithas Undebol Llanberis yn 

Capel Coch 7.00 o’r gloch nos Fawrth, 

Hydref 25 yng nghwmni’r Glaslanciau, 

o ardal Porthmadog.  Hwn fydd yr 

eildro i’r parti hwn ddod atom. 

 

Plentyn y Nadolig 
Byddwn yn casglu bocsys anrhegion at 

Ymgyrch Plentyn y Nadolig eleni eto.  

Mae’r taflenni wedi cyrraedd erbyn 

hyn, a byddwn yn anfon y bocsys 

ymhen rhyw fis.  Mi geisiaf gael 

dyddiad pendant o’r ganolfan gasglu y 

Hen Golwyn erbyn yr wythnos nesaf. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Hydref 12: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Hydref 16: Cynhelir Oedfa 

Ddiolchgarwch y plant am 10.00 o’r 

gloch, a gwasnaethir am  5.00 o’r gloch 

gan y Gweinidog. 

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Hydref 11: Bore Coffi 

at Gronfa Adnoddau;r Capel rhwng 

10.45 a 12.00 o’r gloch. 

Nos Fercher, Hydref 12: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Hydref 16: Gwasanaethir 

am 10.00 a 5.30 o’r gloch gan Mr 

Richard Lloyd Jones, Bethel.  Cynhelir 

yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.   

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Hydref 16: Cynhelir y 

Gwasanaeth Diolchgarwch am 2.00 o’r 

gloch.     

CICiau 
Cynhelir CIC a CICiau yn Capel Coch 

am 7.00 o’r gloch nos Wener yr 

wythnos hon, Hydref 14.   

 

Rhannwyd gwybodaeth i’r bobl ifanc 

ddiwedd yr wythnos am noson o hwyl 

sydd wedi ei threfnu ar gyfer ieuenctid 

CIC ardal Caernarfon a Bangor yn Yr 

Hwylfan yng Nghaernarfon, rhwng 6.00 

ac 8.00 o’r gloch, nos Fawrth, Hydref 

16 a’r Cwrs Ieuenctid yng Ngholeg y 

Bala ym mis Tachwedd (gweler yr 

hysbyseb ar gefn Gronyn). 

 

Gweddiwch dros y gwaith pwysig hwn 

os gwelwch yn dda, i ni lwyddo i 

ddenu’r plant a’r ieuenctid i sesiynau 

CIC a CICiau, a gallu cyflwyno Iesu 

Grist  iddynt  t rwy’r  gwahanol 

weithgareddau. 

 

Dosbarth Beiblaidd 
Cynhelir y Dosbarth Beiblaidd yr 

Ofalaeth yn Yr Haciau, Penisarwaun am 

7.00 o’r gloch, nos Fercher, Hydref 12.  

Mae croeso i unrhyw un ymuno â ni.   

 

Cyfarfod Gweddi Efe 
Cynhaliwyd Cyfarfod Gweddi Efe yn 

Capel Coch nos Fercher diwethaf.   

 

Cyfarfod Blynyddol 

Efe 
Mae Cymanfa Flynyddol Efe i fod i’w 

chynnal yng Nghapel y Rhos am 7.00 

o’r gloch, nos Iau, Hydref 20.  Rydym 

newydd gael gwybod fod Eisteddfod 

Ysgol Brynrefail yr un noson, ac felly, 

mae’n bosibk y bydd rhaid i ni 

aildrefnu’r Cyfarfod Blynyddol.  Cewch 

gadarnhad yr wythnos nesaf. 


