
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Hydref  21 

10.00 a.m. - Mr Alan Wyn Roberts 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.30 p.m. - Y Gweinidog  

 

Hydref  28 

10.30 a.m. - Oedfa Deulu  

             Diolchgarwch y Plant 

  5.30 p.m. - Y Gweinidog  

 

Tachwedd 4 

10.00 a.m. - Oedfa 

 5.30 p.m. - Y Parchg Christopher Prew  

  Porthmadog 

  

Tachwedd 11 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

 11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

Cymdeithas Deiniolen 
Yn y Gymdeithas Undebol yn Neiniolen 

nos yfory, Hydref 22, ceir hanes cwn 

chwilio ac achub gan Mr Geraint Strella, 

Bontnewydd.  Bydd y cyfarfod yn Nhy 

Elidir am 7.00 o’r gloch ac estynnir 

croeso cynnes i bawb. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Lun, Hydref 22: Cyfarfod 

Blynyddol Cynllun Efe yng Nghapel y 

Rhos, Llanrug am 6.30 o’r gloch. 

Nos Lun, Hydref 22: Cymdeithas 

Undebol Deiniolen yn Nhy Elidir am 

7.00 o’r gloch. 

Nos Fercher, Hydref 24: Cyfarfod 

Chwarter Annibynwyr Gogledd Arfon 

yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Hydref 28: Cynhelir yr 

Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch ac un 

oedfa undebol ar gyfer y ddwy eglwys 

am 5.00 o’r gloch pan wasanaethir gan y 

Parchg John Owen, Bethesda. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Hydref  21 

10.00 a.m. - Diolchgarwch y Plant  

  5.00 p.m. - Oedfa Ddiolchgarwch  

 yng ngofal aelodau’r eglwysi 

 

Hydref  28 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg John Owen 

 

Tachwedd 4 

 10.00 a.m. a 5.00 p.m.  

 Y Gweinidog 

 

Tachwedd 11 

  9.30 a.m. - Gwasanaeth Sul y Cofio  

  wrth y Gofeb 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg W R Williams 

 

“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 

Nos Lun, Hydref 22: Cyfarfod 

Blynyddol Cynllun Efe yng Nghapel y 

Rhos, Llanrug am 6.30 o’r gloch. 

Nos Fercher, Hydref 24: Cyfarfod 

Chwarter Annibynwyr Gogledd Arfon 

yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch. 

Nos Wener, Hydref 26: CICiau yn 

Capel Coch am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Hydref 28: Cynhelir 

Gwasanaeth Diolchgarwch y Plant am 

10.30 o’r gloch; a gwasanaethir am 5.30 

o’r gloch gan y Gweinidog.    

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Hydref 28: Ni fydd oedfa. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 518 - Dydd Sul, 21 Hydref, 2012 

Roeddwn mewn cyfarfod ddechrau’r 

wythnos yn gwrando ar ŵr ifanc yn 

traddodi anerchiad. Ond er ei fod yn 

ddieithr, roedd yna rywbeth hynod 

gyfarwydd amdano. Ac er mai dyma’r 

tro cyntaf i mi ei glywed, gwyddwn yn 

iawn pam ei fod mor gyfarwydd.  

Rwy’n adnabod ei dad.  Ac roedd y 

mab mor debyg iddo o ran maint ac 

wyneb a llais ac osgo.  

 

Mae ambell i weinidog yn swnio fel 

gweinidog arall a fu’n ddylanwad arno 

neu’n arwr iddo, gan roi’r argraff iddo 

wneud ymdrech fwriadol i fod yn debyg 

iddo. Gall yr un peth ddigwydd mewn 

meysydd eraill, efo gwleidyddion neu 

gomediwyr neu ohebwyr yn swnio’n 

debyg i’w gilydd, neu i rwyrai a fu’n 

flaenllaw yn eu maes arbennig hwy. 

 

Ond mae’n anodd gen i gredu fod 

hynny wedi digwydd yn achos y gŵr 

ifanc a glywais y diwrnod o’r blaen.  

Nid wedi gwneud ymdrech i fod yn 

debyg i’w dad oedd o, a doedd o ddim 

wedi mynd ati  gopio osgo ei dad nac i 

siarad fel ei dad. Roedd o’n naturiol yn 

debyg i’w dad, a doedd dim rhaid 

ymdrechu i fod yn debyg iddo. Y gwir 

yw na fedrai o beidio â bod yn debyg 

iddo.  Gall pawb ohonom feddwl am 

bobl yr ydym ninnau’n eu hadnabod 

sy’n debyg i’w gilydd o fewn 

teuluoedd: merch fel mam, ŵyr fel taid, 

a brawd fel brawd.  Maen nhw’n debyg 

o’r crud.   

Bod yn debyg i’r Arglwydd Iesu Grist 

yw’r nod i bawb sy’n credu ynddo.  Ac 

mae hynny’n rhywbeth sy’n gofyn 

ymdrech.  Nid yw’n rhwydd o gwbl, 

oherwydd nid oes yr un ohonom yn 

naturiol yn debyg iddo.  Nid ar 

chwarae bach y bydd neb yn dilyn 

esiampl Iesu ac yn ufuddhau i’w 

orchmynion.  Nid heb ymdrech y bydd 

neb yn meddwl a gweddio a siarad ac 

ymddwyn fel Iesu gan ein bod mor 

wahanol iddo. Roedd holl fryd Iesu ar 

wneud ewyllys Duw; roedd yn 

ymddiried yn Nuw â’r cyfan oedd 

ynddo; ac roedd yn caru pobl hyd yr 

eithaf.  Nid rhai felly ydym ni wrth 

natur.  

 

Ac eto, oherwydd gras Duw a dawn yr 

Ysbryd Glân, mae yna rywbeth ym 

mhob Cristion sy’n ei wneud yn debyg 

i Grist.  Oherwydd, trwy gael ei eni o’r 

newydd, mae’r Cristion wedi derbyn 

‘anian newydd’, y duedd newydd i 

garu Duw a bod yn ffyddlon iddo.  Nid 

rhywbeth y mae’r Cristion wedi ei 

gynhyrchu ydyw, ond rhywbeth a 

gafodd yn rhodd gan Dduw.  Nid yw’n 

golygu bod y Cristion yn union fel y 

Gwaredwr, ond mae’n ddigon i 

awgrymu tebygrwydd.  Ac wrth i’r 

Cristion ymdrechu yn nerth Duw i 

ddilyn Crist, daw’r tebygrwydd 

hwnnw’n fwyfwy amlwg.  Dyna’r nos: 

bod mor debyg i Grist nes bod pobl yn 

gweld y tebygrwydd hwnnw o ddydd i 

ddydd.     

Tebyg i 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 

neu gronyn.org 

Heddiw 
Croeso cynnes i oedfaon y Sul unwaith 

eto.  Boed bendith Duw ar ein 

haddoliad heddiw.  

 

Cynhelir gwasanaeth Diolchgarwcjh y 

Plant yn Neiniolen am 10.00 o’r gloch 

ac oedfa Ddiolchgarwch yng ngofal 

aelodau’r ddwy eglwys am 5.00 o’r 

gloch. 

 

Gwasanaethir yn Llanberis am 10.00 o’r 

gloch gan Mr Alan Wyn Roberts, 

Brynsiencyn.  Bydd yr Ysgol Sul am 

11.15 o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.30 

o’r gloch gan y Gweinidog.   

 

Cynhelir oedfa Ddiolchgarwch yn 

Rehoboth am 2.00 o’r gloch. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at aelodau’r 

eglwysi sydd yn methu dod i’r oedfa 

oherwydd gwaeledd neu lesgedd, gan 

obeithio bod Gronyn yn gymorth bach i 

gadw mewn cyswllt â’r eglwysi. 

Yr Ŵyl Ddiolchgarwch  

Deiniolen 
Cynhelir yr oedfaon Diolchgarwch yn 

Neiniolen heddiw.  Bydd oedfa’r plant 

am 10.00 o’r gloch ac oedfa yng ngofal 

yr aelodau am 5.00 o’r gloch. 

 

Llanberis  
Heno, ceir pregeth Ddiolchgarwch gan 

y Gweinidog am 5.30 o’r gloch.  Fore 

Sul nesaf, Hydref 28, ceir Gwasanaeth 

Diolchgarwch y Plant yn yr Oedfa 

Deulu am 10.30 o’r gloch. 

 

Nant Peris   
Cynheir Oedfa Ddiolchgarwch am 2.00 

o’r gloch heddiw. 

 

Pwyllgor yr Ofalaeth 
Cynhelir Pwyllgor yr Ofalaeth am 7.00 

o’r gloch, nos Fercher, Tachwedd 21, a 

gobeithio gall swyddogion yr eglwysi 

ac aelodau eraill y pwyllgor ddod iddo.  

Fe gadarheir y lleoliad eto, ond os na  

nad yw’r dyddiad yn hwylus, a wnewch 

chi roi gwybod i mi yr wythnos hon os 

gwelwch yn dda. 

 

CICiau 
Cynhelir y cyfarfod nesaf am 7.00 o’r 

gloch nos Wener, Hydref 26.   

 

Coleg y Bala  
Blwyddyn 3–6 

Mae saith o blant Ysgol Sul Capel Coch 

yng Ngholeg y Bala ers nos Wener, a 

byddant yn cychwyn adref ar ôl cinio 

heddiw.   

 

Mi gewch yr hanes yr wythnos nesaf 

gobeithio.  

ysgolion fydd yn cymryd rhan eleni.  

Bydd y plant yn naturiol yn mynd â’r 

bocsys i’r ysgol os bydd eu hysgol 

hwy’n cymryd rhan.  Fel arall gallant 

ddod â’r bocsys i’r ysgol Sul. 

 

Bydd angen i’r bocsys fod yn barod er-

byn dydd Sul, Tachwedd 18 gan y bydd 

y fan yn dod o Landrillo yn Rhos i’w 

nôl rywbryd yn ystod yr wythnos ganly-

nol. 

 

Mae bocsys esgidiau Gwynedd, Môn a 

Chonwy yn cael eu cludo i festri capel y 

Wesleaid yn Llandrillo yn ystod yr 

wythnos honno, cyn eu hanfon dramor 

i’r plant a fydd yn eu derbyn.   

 

Diolch am bob cefnogaeth a gafwyd i’r 

ymgyrch hon ers blynyddoedd. 

Blwyddyn 7 a hŷn 
Bydd cyfle i ddisgyblion Blwyddyn 7 (a 

hŷn) fynd i’r Bala ar y Cwrs Ieuenctid, a 

gynhelir o nos Wener, Tachwedd 9 hyd 

ddydd Sul, Tachwedd 11.    

 

Rhowch wybod i ni am unrhyw un sy’n 

awyddus i fynd ar y cwrs hwn. 

 

Plentyn y Nadolig 
Byddwn yn cefnogi Ymgyrch Plentyn y 

Nadolig (Operation Christmas Child)   

eto eleni.  Hwn wrth gwrs yw’r cynllun 

sy’n anfon bocs esgidiau’n llawn o 

anrhegion i blant mewn gwledydd sydd 

wedi dioddef newyn neu ryfel mewn 

gwledydd ar draws y byd. 

 

Rydym wedi cefnogi’r gwaith hwn ers y 

cychwyn cyntaf, a chafwyd cefnogaeth 

arbennig iawn yng nghapeli ac ysgolion 

yr ardal.  Nid wyf yn siwr ar y unud pa 

Cynllun Efe 

 
Cyfarfod Blynyddol 

 

yng Nghapel y Rhos, 

Llanrug  

 

am 6.30 o’r gloch 

 

nos Lun, Hydref 22 
 

 

Croeso i bawb 

Cyfarfod Chwarter 

 
yn Capel Coch  

 

nos Fercher, Hydref 24 
 

Cynhelir Cyfarfod Chwarter Cyfundeb 

Annibynwyr Gogledd Arfon yn Capel 

Coch (dan nawdd eglwys Nant Padarn, 

gan mai ymweld â’r eglwysi Annibyn-

nol yn eu tro y mae’r Cyfarfod 

Chwarter)  am 7.00 o’r gloch, nos Fer-

cher, Hydref 24. 

 

Mae croeso cynnes i unrhyw un ddod 

i’r cyfarfod hwn, ac yn naturiol mae 

croeso i aelodau Nant Padarn.  Mewn 

gwirionedd, gobeithio’n fawr y bydd 

modd i rai o aelodau nant padarn fod 

yno i groesawu’r bobl ddieithr a fydd 

yn dod i’r cyfarfod. 

 


