
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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 

Capel’s Got Talent 
Mae ieuenctid dosbarth hynaf Ysgol Sul 

Capel Coch wrthi’n trefnu noson 

‘Capel’s Got Talent’ er mwyn codi arian 

a t  A p e l  G u a t e m a l a  ( E g l w y s 

Bresbyteraidd Cymur a Chymorth 

Cristnogol).   

 

Maent angen plant a phobl sy’n fodlon 

cymryd rhan yn y ‘gystadleuaeth’.  

Gallwch wneud unrhyw beth, fel canu, 

adrodd, dawnsio, jyglo, chwarae 

offeryn, gwneud syms yn sefyll ar eich 

pen ... unrhyw beth, ond iddo beidio bod 

yn beryglus i chi neu’r gynulleidfa. 

 

Hwyl fydd y cyfan, ac ni fydd yn 

gystadleuaeth yn yr ystyr y bydd yna 

enillwyr a chollwyr.  Cewch wybod y 

dyddiad mor fuan â phosibl, ond yn y 

cyfamser, ewch ati i ymarfer! 

 

Cyfarfod Chwarter 
Roedd Cyfarfod Chwarter Annibynwyr 

Gogledd Arfon yn Capel Coch nos    

Fercher diwethaf dan gadeiryddiaeth y 

Parchg Ddr Huw John Hughes, 

Porthaethwy.   

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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).  

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Hydref 31:Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaunb am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Tachwedd 4: Gwasanaethir 

am 10.00 a 5.00 o’r gloch gan y 

Gweinidog. Ni fydd Ysgol Sul. 

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Hydref 31: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaunb am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Tachwedd 4: Cynhelir oedfa 

am 10.00 o’r gloch a gwasanaethir am 

5.30 o’r gloch gan y Parchg Christopher 

Prew, Porthmadog.  I fydd Ysgol Sul. 

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Tachwedd 4: Ni fydd oedfa. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 519 - Dydd Sul, 28 Hydref, 2012 

‘Pa fodd y cwymp y cedyrn?’  A do, fe 

welsom gedyrn yn cwympo’n 

ddiweddar.  Lance Armstrong yn colli 

ei goron fel pencampwr rasio beics; 

Silvio Berlusconi, cyn Brif-weinidog yr 

Eidal yn cael ei ddedfrydu i garchar; a  

Syr Jimmy Savile yn cael ei gollfarnu 

ym mhobman am droseddau difrifol. 

 

Llwyddodd Jimmy Savile i osgoi sefyll 

gerbron ei well yn ystod ei oes.  Er yr 

holl sibrydion ac amheuon, aeth i’w 

fedd heb orfod wynebu ei gyhuddwyr.    

Ond erbyn hyn, derbyniwyd ei fod yn 

euog o droseddau difrifol a gyflawnodd 

dros gyfnod o ddegawdau.  Ni ellir ei 

ddwyn gerbron yr un llys, ond fe’i 

dyfarnwyd yn euog.  Ni ellir ei 

garcharu, ond fe symudwyd cofebau, fe 

daflwyd ei garreg fedd ac fe ailenwyd 

stryd oedd yn dwyn ei enw.  Bellach, 

mae galwad i’r teitl, ‘Syr’, gael ei 

dynnu oddi arno.  Mae Pabyddion 

amlwg yn galw hefyd am iddo gael ei 

amddifadu o’r anrhydedd a roddodd yr 

Eglwys Babyddol iddo trwy ei wneud 

yn farchog. 

 

 Mae’n amlwg ei bod gryn dipyn haws 

symud carreg fedd ac arwydd stryd na 

theitlau a roddwyd gan Lywodraeth 

Prydain a’r Fatican.  Cafwyd awgrym 

oddi wrth y naill a’r llall y gall fod yn 

anodd gwneud hynny i Jimmy Savile 

gan nad yw’r teitl erioed wedi ei dynnu 

oddi ar neb wedi i’r person hwnnw 

farw.  Mae’r anrhydedd, meddir, yn 

diflannu p’run bynnag ar farwolaeth y 

sawl a anrhydeddwyd.  Mae’n anodd 

derbyn hynny.  Glywsoch chi rywun 

yn sôn am Frank Drake a Wally 

Raleigh erioed?  Sir Francis a Sir 

Walter yw hi bob tro, bedair canrif 

wedi iddyn nhw farw. 

 

Ond beth am yr anrhydedd a 

ddyfarnwyd gan y Fatican?  Mae’r 

Eglwys Babyddol (ac unrhyw gorff 

crefyddol arall) sy’n anrhydeddu pobl 

am wasanaeth i’w ffydd, neu i’w 

cymuned, neu i’r Fatican ei hun, yn 

debygol o wneud cam gwag ar brydiau 

rwy gael eu twyllo gan ragrithwyr fel 

Jimmy Savile.  Tybed na fyddai’n well 

i’r Eglwys beidio rhoi’r anrhydeddau 

hyn, a gadael y gwaith o bwyso a 

mesur cyfraniad pobl, a’r gwaith o 

farnu, i’r Brenin Mawr ei hun. 

 

A phwy gaiff y gair olaf yn hanes 

Jimmy Savile?  Nid y llysoedd y 

llwyddodd i’w hosgoi.  Nid y wasg 

na’r cyhoedd a’i dyfarnuodd yn euog.  

Nid hyn yn oed y bobl a ddioddefodd 

o’i herwydd.  Gan Dduw y bydd y gair 

olaf.  Oherwydd bydd raid i Jimmy 

Savile a phawb ohonom ‘sefyll 

gerbron brawdle Duw’ a ‘rhoi cyfrif 

amdanom ni’n hunain i Dduw’ (Rhuf. 

14:10, 12).  Ac yn wyneb y farn deg a 

chyfiawn honno, unig obaith yr un 

ohonom fydd bod Iesu Grist yn sefyll 

o blaid y rhai sy’n credu ynddo, ac yn 

ateb yn eu lle.     

Jimmy Savile 



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.  

 

Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 

gloch gan y Parchg John Owen, 

Bethesda.  Croeso cynnes iddo, a diolch 

am ei wasanaeth unwaoth eto. 

 

Cynhelir Gwasanaeth Diolchgarwch y 

plant yn Capel Coch am 10.30 o’r gloch 

a byddaf fi’n arwain yr oedfa am 5.30 

o’r gloch. 

 

Byddaf yn arwain yr oedfa yn rehoboth 

am 2.00 o’r gloch. 

 

Cofion 
Anfonwn ein dymuniadau gorau i Mrs 

Elizabeth Griffith, 15 Ffordd Deiniol, 

Deiniolen sydd yn Ysbyty Gwynedd. 

 

Dynuniadau gorau hefyd i bawb sydd 

heb fod yn dda ar hyn o bryd. 

 

 

Yr Ŵyl Ddiolchgarwch  

Deiniolen 
Diolch yn fawr iawn i’r plant a 

g y m e r o d d  r a n  y n  y r  o e d f a 

Ddiolchgarwch yn Neiniolen fore Sul 

diwethaf, ac i’r athrawon am baratoi’r 

gwasanaeth.  Diolch hefyd i’r aelodau a 

g y m e r o d d  r a n  y n  y r  O e d f a 

Ddiolchgarwch yn oedfa’r hwyr. 

 

Llanberis  
Croeso cynnes i bawb sydd wedi 

ymuno â ni yng Ngwasanaeth 

Diolchgarwch y Plant y bore ’ma.   

 

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. 

 

Coleg y Bala  
Blwyddyn 3–6 

Pnawn Gwener, Hydref 19, roedd plant 

o Ysgol Sul Capel Coch ac Ysgol Sul 

Capel y Rhos, Llanrug yn cychwyn i’r 

Bala, lle’r oeddent yn aros am ddwy 

no so n  yn g  N g ho le g  y  B a l a .  

Cyrhaeddwyd erbyn swper, a chafwyd 

gweithgareddau amrywiol a hwyliog 

wedyn dros y penwythnos.  Bu’r plant 

yn dysgu llawer am y Ffydd Gristnogol, 

am y Beibl, ac am Iesu Grist trwy stori 

a gwaith crefft a gemau o bob math.  

Roedd hi hyd yn oed yn bwrw glaw yng 

nghapel y Coleg pan oedd y plant yn 

cael hanes Iesu Grist yn cerdded ar y 

gan Andrew Settatree.  Y gweithgaredd 

newydd nesaf a drefnir fydd cyfres o 

gyfarfodydd i blant 7-11 oed a fydd yn 

dilyn o’r Clwb Gwyliau llwyddiannus.  

Dosbarthwyd llythyr i blant yr ardal 

trwy’r ysgolion yr wythnos ddiwethaf, a 

gobeithio fod pawb wedi cael copi 

ohono. 

 

CICiau 
Cynhaliwyd CICiau nos echnos, a bydd 

y cyfarfod nesaf am 7.00 o’r gloch nos 

Wener, Tachwedd 9.   

 

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 

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. 

môr at y disgyblion yn eu cwch!  Bnawn 

Sadwrn, aeth y criw i nofio ym mhwll 

nofio Canolfan Hamdden y dref.  Roedd 

pawb nôl gartref yn ddiogel erbyn 3.00 

o’r gloch bnawn Sul. 

 

Hwn oedd y tro cyntaf i amryw o’r plant 

ddod gyda ni i’r Coleg, ac roedd yn braf 

iawn eu gweld yn mwynhau eu hunain 

wrth ddysgu am Iesu Grist.  Cawsom 

amser braf iawn yn eu cwmni, ac ni 

chawsom funud o drafferth efo unrhyw 

un ohonynt.  Roedd y gweithgareddau 

yng ngofal dau o arweinwyr profiadol 

Coleg y Bala, y Parchg Gwyn 

Rhydderch a Mrs Nia Williams, a dau 

o’r bobl ifanc sydd yno ar eu Blyddyn 

Gap, Nicola Lloyd a Sion Morris. 

 

Roedd llai o blant nag arfer, a hynny’n 

bennaf am fod amryw o’r plant a fu’n 

dod y blynyddoedd diwethaf wedi mynd 

i’r ysgol uwchradd, ond fe gawn nhw 

gyfle i fynd i’r Bala ar gwrs ieuenctid 

ymhen pythefnos (Tachwedd 9–11).  

Ond er bod llai o blant eleni, roedd y 

cwrs yr un mor werthfawr.  Diolch yn 

fawr iawn i Andrew Settatree am ei 

gwmni a’i help gydol y penwythnos. 

 

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. 

 

Cynllun Efe 
Cynhaliwyd Cymanfa Flynyddol Efe 

yng Nghapel y Rhos, Llanrug nos Lun, 

Hydref 22.  Cafwyd adroddiad gan y 

Trysorydd, Mr Clive James ac adroddiad 


