
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Hydref  30 

Dim Ysgol Sul 
    5.00 p.m. - Y Parchg Reuben Roberts 

 

Tachwedd 6 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

    5.00 p.m. - Y Parchg Eifion Williams, 

 Llanfairfechan  

 

Tachwedd 13 

   9.30 a.m. - Y Gweinidog 

 10.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Hydref  30 

Dim Ysgol Sul 

10.00 a.m. - Y Parchg Ddr John Glyn,             

5.30 p.m. - Oedfa Ddiolchgarwch 

 

Tachwedd 6 

 10.00 a.m. - Y Gweinidog 

 11.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.30 p.m. - Y Gweinidog  

 (Oedfa Gymun yn y nos) 

 

Tachwedd 13 

10.00 a.m. - Oedfa 

11.15 p.m. - Ysgol Sul  

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

Dydd Sul, Tachwedd 6: Cynhelir yr 

Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch.   

Gwasanaethir am  5.00 o’r gloch gan 

y  P a r c h g  E i f io n  W i l l i a ms , 

Llanfairfechan. 

  

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Tachwedd 2: Cynhelir 

Cyfarfod Gweddi Efe yn Capel Coch 

am 7.00 o’r gloch. 

D y d d  S u l ,  T a c h w e d d  6 : 

Gwasanaethir am 10.00 a 5.30 o’r 

gloch gan y Gweinidog.  Bydd yr 

Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.    

 

REHOBOTH 

D y d d  S u l ,  T a c h w e d d  6 : 

Gwasanaethir am 2.00 o’r gloch gan 

y Gweinidog.  

 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 473 - Dydd Sul, 30 Hydref, 2011 

Croesawu’r gaeaf 

Tywydd oerach, dail ar lawr, troi’r 

cloc: mae’r cyfan yn dangos bod y 

gaeaf yn prysur ddod.  A diolch am 

hynny.  Nid fy mod i’n gwirioni ar y 

gaeaf, cofiwch, nac yn edrych ymlaen 

at dywydd rhewllyd a chaethiwed eira.  

Mae pob rhyddid i bobl ganu ‘O na 

byddai’n haf o hyd’, ond fe ŵyr pawb 

ohonom fod arnom angen y gwahanol 

dymhorau a’u hamrywiol dywydd.  A 

dyma ddyfodiad gaeaf arall yn ein 

hatgoffa fod addewid Duw ynglŷn â’i 

fyd yn aros. Ganrifoedd lawer yn ôl, yn 

nyddiau cynnar yr Hen Destament, fe 

addawodd Duw y byddai’n darparu’r 

tymhorau yn eu pryd.  ‘Pryd hau, a 

chynhaeaf, ac oerni, a gwres, a haf, a 

gaeaf, a dydd, a nos, ni phaid mwy holl 

ddyddiau y ddaear’ (Genesis 8:22). 

Un o fendithion mawr byw yn y rhan 

arbennig hon o’r byd sy’n gartref i ni 

yw’r amrywiaeth tywydd.  Mae’n siwr 

ein bod wedi diolch amdano yn ein 

hoedfaon Diolchgarwch eleni eto.  Ac 

un o’r manteision pennaf sydd gennym 

oherwydd y fath amrywiaeth yw 

digonedd dŵr.  Nid i ni y pryder 

parhaus ynghylch diffyg glaw a 

phrinder dŵr yfed.  Nid i ni y broblem 

oesol o ddiffyg dŵr glân.  Nid yn unig 

ein bod yn byw mewn gwlad o 

ddigonedd o ddŵr, ond mae gennym 

hefyd y drefniadaeth a’r systemau sy’n 

sicrhau i ni gyflenwad glân a hwylus 

yn ein cartrefi.  Gwelsom a chlywsom 

ddigon am y dioddefaint y mae prinder 

dŵr yn ei achosi i sylweddoli mor 

freintiedig ydym yn y rhan hon o’r 

byd. 

Diolchwn o’r newydd am ddŵr glân, a 

gweddiwn dros bobl ein byd sy’n 

dioddef am nad oes cyflenwad o ddŵr 

glân i’w gael.  Diolchwn am y bobl 

sy’n gweithio’n egniol i sicrhau dŵr 

glân i fwy a mwy o gymunedau ein 

byd heddiw.  Ac wrth ddiolch 

amdanynt, ystyriwn pa gymorth y 

gallwn ni ei roi i’r mudiadau 

Cristnogol sy’n gweithio yn y maes 

arbennig hwn. 

O gofio mor gwbl angenrheidiol yw 

dŵr i bob un ohonom, nid rhyfedd fod 

Iesu Grist wedi ei ddefnyddio fel 

darlun o’r hyn y mae ef yn ei gynnig i 

bobl.  Mae’n rhaid i ni gael dŵr.  

Fedrwn ni ddim byw hebddo.  A 

dyna’n union a ddywed Iesu amdano’i 

hun.  Mae’n rhaid i ni wrtho ef er 

mwyn cael y bywyd tragwyddol.  Heb 

ddŵr, sychedu a wnaiff pobl; a heb 

Grist hefyd, sychedu a fydd pobl.  

Sychedu, newynu a marw, yn ysbrydol 

ac yn dragwyddol, fydd pobl hebddo 

ef.  Ond byd pawb sy’n yfed y dŵr a 

rydd Iesu yn cael y bywyd tragwyddol 

y daeth ef i’r byd i’w gynnig.   

Y Duw sy’n cadw ei addewid i roi’r 

tymhorau yn eu pryd sydd hefyd yn 

addo y caiff pawb sy’n credu yng 

Nghrist etifeddu’r bywyd tragwyddol. 



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 Neiniolen am 5.00 o’r 

gloch gan y Parchg Reuben Roberts, 

Bontnewydd.  Croeso cynnes iddo a 

diolch iddo am ei wasanaeth.  Nid oes 

Ysgol Sul heddiw. 

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

o’r gloch gan y Parchg Ddr John Glyn, 

Llanllyfni.  Diolch iddo yntau am ei 

wasanaeth unwaith eto.  Nid oes Ysgol 

Sul heddiw.  Cynhelir Gwasanaeth 

Diolchgarwch yng ngofal y blaenoriaid 

am 5.30 o’r gloch. 

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

 Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr 

Elwyn Morris, Oakfield, Ffordd Capel 

Coch, Llanberis, Mr Edward Hughes, 

Adwy’r Mynydd, Deiniolen a Mrs 

Annie Wilson Evans, Manod, Ffordd 

Capel Coch, Llanberis yn  Ysbyty Eryri.  

  Ordeinio Blaenoriaid 
Dymunwn bob bendith i Miss Marian 

Jones, Minallt, Dinorwig a gafodd ei 

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

Cefnywaun yng nghyfarfod yr 

Henaduriaeth yng nghapel Cysegr , 

Bethel nos Fawrth ddiwethaf, Hydref 

25.  Diolch i bawb ohonoch a ddaeth 

yno i’w chefnogi ac i fod yn rhan o’r 

oedfa arbennig.   

 

Fel arfer caiff nifer o flaenoriaid o 

wahanol eglwysi’n eu hordeinio.  Ond 

eleni, Marian oedd yr unig un, ac o’r 

herwydd roedd yna rywbeth personol 

iawn ynglyn â’r oedfa.  Darllenwyd o’r 

Ysgrythur gan Mr John H Hughes, 

Llanberis a gweddiwyd gan Mr Jenkin 

Griffith, Bethel.  Roedd yr ordeinio yng 

ngofal Llywydd yr henaduriaeth, Mr 

Robert Morris, Penygroes a Llywydd y 

Sasiwn, y Parchg William Davies, 

Cerrigydrudion.  Offrymwyd gweddi 

dros y blaenor newydd a’r eglwys gan y 

y Gweinidog.  Pregethwyd gan y 

Parchg William Davies. 

 

Unwaith eto, dymuwn yn dda i Marian 

wrth iddi ymuno â Mrs Margaret Cynfi 

Griffith yn flaenor yn eglwys 

Cefnywaun. 

Miss Marian Jones, Y Gweinidog, a 

Mrs Margaret Cynfi Griffith 

Cymdeithas Undebol 

Llanberis 
Croesawyd criw’r Glaslanciau o ardal 

Porthmadog i’r Gymdeithas Undebol yn 

Capel Coch nos Fawrth ddiwethaf, 

Hydref 25.  Llywyddwyd y cyfarfod ac 

estynwyd croeso i’r parti gan Miss 

Marion Davies.  Diolchwyd iddynt gan 

Mrs Gwen Jones.  Diolch i bawb a fu’n 

helpu i baratoi’r lluniaeth ar gyfer y 

cyfarfod agoriadol hwn. 

 

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. 

 

Diolchgarwch 
Diolch yn fawr i’r plant a gymerodd ran 

yn y Gwasanaeth Diolchgarwch yn 

Capel Coch fore Sul diwethaf.  Diolch 

hefyd i athrawon yr Ysgol Sul am y 

gwaith paratoi ar gyfer yr oedfa.  

  

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Tachwedd 2: Cynhelir 

Cyfarfod Gweddi Efe yn Capel Coch 

am 7.00 o’r gloch. 

CIC a CICiau 
Cynhaliwyd noson o Gemau Giamocs 

yn ystod sesiwn CIC a CICiau yn festri 

Capel Coch echnos, Hydref 28.  

Unwaith eto, roedd criw da yno, er bod 

rhai oddi cartref am ei bod yn wyliau 

hanner tymor.   

 

Cafwyd sgwrs gan Andrew yn ystod yr 

egwyl fer ar ganol y noson.  Bydd y 

cyfarfod nesaf nos Wener, Tachwedd 

11, am 7.00 o’r gloch. 

 

Cofiwch am y Cwrs Ieuenctid yng 

Ngholeg y Bala ym mis Tachwedd y 

penwythnos hwnnw hefyd (gweler yr 

hysbyseb ar gefn Gronyn).   

 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â theulu Mr Ifan J 

Owen, Bryn Derw, 26 Stryd Newton, 

Llanberis a fu farw’n gwbl annisgwyl 

ddydd Mawrth, Hydref 25.  Cynhelir 

gwasanaeth angladd yn festri Capel 

Coch am 1.30 o’r gloch, ddydd Mawrth, 

Tachwedd 1.  Anfonwn ein cofion 

cynnes at ei briod, Betty a’u mab, 

Stephen a’r teulu cyfan yn eu 

profedigaeth a’u hiraeth. 

 

Cymdeithas Undebol 

Deiniolen 
Croesawyd Mr Dei Tomos, Nantperis, i 

Gymdeithas Undebol Deiniolen nos 

Lun ddiwethaf, Hydref 24.  Cafwyd 

sgwrs ddiddorol iawn ganddo am 

‘Dywyswyr Eryri’.  Yn addas iawn gan 

ei bod yn perthyn iddo, cyflwynwyd y 

siaradwr gwâdd gan Lywydd y noson, 

Mrs  Margare t  Cynfi  Gr i ff i th .  

Diolchwyd iddo gan y Cynghorydd Len 

Jones. 


