
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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  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 

 

Hydref  30 

  10.00 a.m. - Y Parchg John Glyn 

 Dim Ysgol Sul 

    5.30 p.m. - Oedfa 

 CAPEL COCH A NANT 

PADARN 

Nos Iau, Hydref 20: Cyfarfod 

Blynyddol Cynllun Efe yng Nghapel 

y Rhos, Llanrug am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Hydref 23: Cynhelir 

Gwasanaeth Diolchgarwch y Plant yn 

yr oedfa deulu am 10.30 o’r gloch a 

gwasanaethir YN YR OEDFA AM 

am 5.30 o’r gloch gan y Gweinidog.    

 

REHOBOTH 

Nos Iau, Hydref 20: Cyfarfod 

Blynyddol Cynllun Efe yng Nghapel 

y Rhos, Llanrug am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Hydref 23: Gwasanaethir 

am 2.00 o’r gloch gan Mr John 

Hughes, Llanberis     

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 471 - Dydd Sul, 16 Hydref, 2011 

Fox & Letwin o’u Co. 

Doedd hi ddim yn wythnos dda i’r 

Blaid Geidwadol.  Liam Fox gafodd y 

sylw i ddechrau am iddo ganiatau i’w 

gyfaill, nad oes a wnelo ddim oll â 

Llywodraeth San Steffan, fod yn 

bresennol mewn cyfarfodydd a 

thrafodaethau swyddogol yn ymwneud 

â swydd Dr Fox fel yr Ysgrifennydd 

Gwladol dros Amddiffyn.  Erbyn nos 

Wener roedd Liam Fox wedi 

penderfynu ymddiswyddo. 

Ond cyn iddo wneud hynny, roedd un 

arall o Geidwadwyr San Steffan wedi 

gwneud sôn amdano’i hun.  Oliver 

Letwin yw’r gwr sy’n gyfrifol am 

ddatblygu polisiau’r Llywodraeth.  

Cafodd yntau gryn sylw ddiwedd yr 

wythnos am iddo gael ei ddal yn taflu 

llythyrau a phapurau swyddogol a 

chyfrinachol i fin sbwriel mewn parc 

cyhoeddus yng nghanol Llundain.   

Gwnaeth y ddau wleidydd profiadol  

gamgymeriadau dwl.  Sut ar wyneb 

daear y credai’r naill na fyddai neb yn 

sylwi bod ei gyfaill pennaf yn rhan o 

drafodaethau nad oedd a wnelo fo â 

hwy.  A sut allai’r llall gredu na fyddai 

neb yn sylwi ar wleidydd amlwg yn 

taflu dogfennau pwysig yn ymwneud â 

busnes Llywodraeth i’r bin?   

Mae ymddygiad y ddau’n awgrymu eu 

bod rywsut yn credu eu bod yn ddeddf 

iddynt eu hunain.  Mae Liam Fox wedi 

traethu’n huawdol ers tro am yr angen i 

Aelodau Seneddol weithredu’n unol â 

chod ymddygiad y Senedd.  Ac eto, 

roedd o’i hun yn ei anwybyddu trwy 

beidio datgelu bod ei gyfaill yn rhan 

o’r trafodaethau.  Ac er y pwyslais 

mawr heddiw ar ddiogelu gwybodaeth 

o bob math, dyma Oliver Letwin yn 

anwybyddu pob cyngor a rheol wrth 

daflu dogfennau swyddogol i’r bin yn 

hytrach na’u cario’n ôl i’r swyddfa i’w 

cadw neu i’w taflu’n ddiogel.   

Ond os ydym yn onest, gallwn adnabod 

ein hunain yn y ddau ohonynt, am fod 

tuedd mewn llawer ohonom i geisio 

bod yn ddeddf i ni ein hunain.  Rydym 

eisiau gwneud y rheolau, ac eisiau 

gweithredu’n ôl ein safonau ni ein 

hunain.  Ein buddiannau ni sy’n cyfrif 

yn aml, ac mae mor anodd gweithredu 

fel y gwnai ein Gwaredwr wrth roi 

buddiannau pobl eraill o flaen ei 

fuddiannau ei hun.   

Unwaith eto, gwelwyd gwleidyddion 

yn gwadu cyfrifoldeb ac yn gwrthod 

cydnabod iddynt wneud dim o’i le.  

Ond yn hynny hefyd y mae eu 

hymddygiad mor nodweddiadol 

ohonom fel pobl.  Mae’r duedd i wadu 

cyfrifoldeb am bechodau a’r ymdrech 

i’n cyfiawnhau ein hunain mor agos at 

bawb ohonom.   

Ac oherwydd hynny, diolch am y gras i 

gydnabod bai ac i ddymuno ymddwyn 

bob dydd fel ein Harglwydd a’n 

Gwaredwr, Iesu Grist.       



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.  

 

Gwasanaethir yn Capel Coch 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.   

 

Cynhelir Gwasanaeth Diolchgarwch y 

Plant yn Neiniolen am 10.00 o’r gloch, 

ac estynnwn groeso cynnes i bawb i’r 

oedfa hon.  Diolch i’r plant a fydd yn 

cymryd rhan yn yr oedfa ac i athrawon 

yr Ysgol Sul am eu gwaith paratoi. 

 

Cynhelir Oedfa Ddiolchgarwch 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, a Mr Edward Hughes, 

Adwy’r Mynydd, Deiniolen sydd yn  

Ysbyty Eryri o hyd.  

 

Dymuniadau gorau hefyd i Mr Geraint 

Morris, Hafoty, Llanberis a fu yn 

Ysbyty Gwynedd yn ystod yr wythnos.  

Cofion gorau hefyd at bawb sy’n methu 

dod i’r oedfaon ar hyn o bryd.   

 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn ag Eirlys a Geraint 

Hughes, ac Elliw, Prys a Glain, Coed 

Mawr, Deiniolen o glywed am 

farwolaeth mam Eirlys yn yr ysbyty yn 

Wrecsam ddydd Gwener, a hynny naw 

mis yn unig wedi marwolaeth tad 

Eirlys.  Boed i’r teulu cyfan brofi pob 

cysur a nerth posibl.   

 

Moli 
Cafwyd oedfa MOLI fendithiol iawn yn 

Capel Coch nos Sul diwethaf dan 

arweiniad Andrew a Gwenno a’r 

ieuenctid.  Cawsom gwmni Gwenno 

arall hefyd, Gwenno Teifi, sy’n 

Weithwraig Ieuenctid dan nawdd Coleg 

y Bala, ac yn rhannu ei hamser rhwng 

Meirionydd a  gweddill Gogledd 

Cymru.  Cafwyd neges clir a chynnes 

ganddi wrth i ni barhau i ddilyn yr 

hanes am Naomi a’i theulu yn llyfr 

Ruth, gan ganolbwyntio’r tro hwn ar 

Boas fel y perthynas agosaf i Naomi a 

oedd â’r hawl ganddo i brynu a diogelu 

tir ac eiddo’r weddw, Naomi, wedi idid 

hi ddod nôl i Fethlehem o Moab.  

 

Geni 
Llongyfarchiadau mawr i Geraint ac 

Eira Morris, Hafoty, Llanberis ar ddod 

yn daid a nain yr wythnos diwethaf.  

Ganwyd mab, Jac Elis, i Gwenno, eu 

merch, a Rhys, Llanrug.  Dymuniadau 

gorau iddynt fel teulu. 

Plentyn y Nadolig 
Byddwn yn casglu bocsys anrhegion at 

Ymgyrch Plentyn y Nadolig eleni eto.  

Mae’r taflenni wedi cyrraedd erbyn 

hyn, ac maent i’w cael yn y capeli.   

 

Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn y bocsys  

fydd nos Wener, Tachwedd 18.  Dowch 

â nhw fel arfer i’r capeli neu yma i 

Gilfynydd.  Os yw’r ysgolion yn 

casg;u’r bocsys bydd y plant yn naturiol 

yn mynd â’r bocsys i’r ysgol.  

 

Bydd y lori’n dod i’w nôl i’w danfon i’r 

ganolfan gasglu yng nghapel y 

Wesleaid yn Llandrillo yn Rhos ddydd 

Sadwrn, Tachwedd 19. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Iau, Hydref 20: Cyfarfod 

Blynyddol Cynllun Efe yng Nghapel y 

Rhos, Llanrug am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Hydref 23: Cynhelir yr 

Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch.  

Gwasnaethir am  5.00 o’r gloch gan y 

Parchg Trefor Jones, Caernarfon. 

Cyfarfod Blynyddol 

Efe 
Cynhelir Cymanfa Flynyddol Efe yng 

Nghapel y Rhos am 7.00 o’r gloch, nos 

Iau, Hydref 20.  Penderfynwyd cadw at 

y dyddiad gwreiddiol a gobeithiwn gael 

cefnogaeth cynrychiolwyr eglwysi’r fro.   

 

CICiau 
Cynhaliwyd CIC a CICiau yn festri 

Capel Coch echnos ac unwaith eto 

roedd yn braf iawn gweld criw mawr o 

blant ac ieuenctid yno.  Os gwnes i 

gyfrif yn iawn, roedd yno 19 yn y 

cyfarfod echnos, ac mae’n braf eu 

gweld yn mwynhau eu hunain ac yn 

ymateb yn dda i’r gweithgareddau. 

Cawn ddigon o gemau bywiog ond 

mae’r cyfan wedi yn cael ei blethu i 

thema arbennig.  Echnos, rhoed sylw i’r 

ffordd y gall pobl gael cam, ac mor 

anodd yw wynebu hynny.  A gwelsom 

mai’r un a gafodd y cam mwyaf erioed 

oedd Iesu Grist ei hun, ond bu’n fodlon 

dioddef y cam hwnnw drosom ni.   

 

Y tro nesaf, wythnos i nos Wener, 

Hydref 28, noson o Gemau Giamocs 

fydd gennym yn y festri rhwng 7.00 a 

8.30 o’r gloch.      

 

Cofiwch am y Cwrs Ieuenctid yng 

Ngholeg y Bala ym mis Tachwedd 

(gweler yr hysbyseb ar gefn Gronyn). 

 

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.   

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 

hordeinio’n flaenor  i  eglwys 

Cefnywaun.  Dymunwn bob bendith 

iddi.  Gobeithio’n fawr y bydd yn 

oedfa i’w chofio a’i thrysori.  Cofiwch 

fod croeso i bawb - yn arbennig 

aelodau Cefnywaun - i’r oedfa hon.  

Dowch yno i gefnogi Marian ac i 

ddangos gwerthfawrogiad iddi am 

dderbyn y swydd. 


