
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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 

 

Tachwedd 18 

10.00 a.m. a 5.30 p.m. 

      Y Parchg Iorwerth Jones Owen 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

Plentyn y Nadolig 
Mae taflenni Ymgyrch Plentyn y 

Nadolig (Operation Christmas Child)   

i’w cael yn y capeli heddiw, ac mae 

croeso i unrhyw un gymryd taflen. 

 

Buom yn cefnogi’r gwaith o’r cychwyn 

cyntaf yng nghapeli ac ysgolion y fro 

hon.  Bydd y plant yn naturiol yn mynd 

â’r bocsys i’w hysgol os bydd yr ysgol 

yn cymryd rhan.  Fel arall gallant ddod â 

nhw i’r Ysgol Sul.  Dowch â’r bocsys i’r 

capel (neu yma i Gilfynydd) erbyn dydd 

Sul, Tachwedd 18 gan y bydd angen 

mynd â nhw i Landrillo yn Rhos yn 

ystod yr wythnos ganlynol.  Bydd boc-

sys Gwynedd, Môn a Chonwy yn cael 

eu cludo i festri capel y Wesleaid yn 

Llandrillo cyn eu hanfon dramor i’r 

plant a fydd yn eu derbyn.   

 

Diolch am bob cefnogaeth a gafwyd i’r 

ymgyrch hon ers blynyddoedd.. 

 

Erbyn hyn, mae’n haws gan rai ohonoch 

roi cyfraniad ariannol at y gwaith yn lle 

llenwi bocs.  Diolch am y rhoddion a 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

 

Tachwedd 18 

10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

gafwyd yn barod, a byddaf yn falch o 

dderbyn unrhyw roddion tuag at waith 

Ymgyrch Plentyn y Nadolig. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Tachwedd 7: Cyfarfod 

Gweddi Efe yn Eglwys Sant Padarn am 

7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Tachwedd 11: Cynhelir 

Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch a 

gwasanaethir gan y parchg W R 

Williams am 5.00 o’r gloch. 

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Tachwedd 7: Cyfarfod 

Gweddi Efe yn Eglwys Sant Padarn am 

7.00 o’r gloch. 

Nos Wener, Tachwedd 9: CICiau yn 

Capel Coch am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Tachwedd 11: Gwasanaethir 

gan y Gweinidog am 10.00 o’r gloch.  

Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch; 

ac oedfa MOLI am 5.00 o’r gloch. 

 

REHOBOTH 

Sul, Tachwedd 11: Ni fydd oedfa. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 520 - Dydd Sul, 04 Tachwedd, 2012 

Roedd digon o swn a golau nos Wener. 

Bron na feddyliech fod rhywrai wedi 

dechrau dathlu’n gynnar!  Ond mellt a 

tharannau, yn hytrach na thân gwyllt 

oedd i’w gweld a’u clywed echnos.  

Nos yfory yw Noson Tân Gwyllt.  Nid 

dyna oedden ni’n arfer ei galw chwaith, 

ond Noson Guy Fawkes (neu Noson 

Guto Ffowc). 

 

Does dim cymaint o sôn am yr hen 

Guto erbyn hyn.  Nid ei fod mor ‘hen’ 

â hynny, gan mai 35 mlwydd oed oedd 

pan fu farw, ac yntau wedi’i ddedfrydu 

i’w grogi am ei ran yn y Cynllwyn 

Powdr Gwn yn erbyn Tŷ’r Arglwyddi 

a’r Brenin Iago I.  Mae’n debyg i Guto 

neidio oddi ar y crocbren a thorri ei 

wddf pan oedd ar fin cael ei grogi ym 

mis Ionawr 1606. 

 

Roedd Iago I wedi rhoi gorchymyn i 

bobl Llundain danio coelcerthi er 

mwyn dathlu’r ffaith fod y cynllwyn yn 

ei erbyn wedi ei rwystro ar Dachwedd 

5, 1605.  Dyna ddechrau  Noson Guto 

Ffowc, ac yn fuan wedi hynny 

dechreuwyd  llosgi delw o Guto ar y 

goelcerth i gofio’i fethiant. Ond go brin 

fod neb ohonom ni wedi gosod delw o 

wellt a phapur a hen ddillad ar ben y 

goelcerth gan gredu ein bod yn dathlu’r 

ffaith fod Tŷ’r Arglwyddi wedi ei 

arbed.  Tipyn o hwyl ar ddechrau gaeaf 

fu Noson Guto Ffowc.  A go brin hefyd 

ein bod wedi llosgi’r ddelw i ddathlu’r 

ffaith fod Guto a’i gyd-gynllwynwyr 

wedi methu yn eu hymdrech i 

orseddu’r Ffydd Babyddol yn lle’r 

Ffydd Brotestanaidd yn y gwledydd 

hyn.  Roedd hynny’n rhan o’u bwriad, 

a hynny sy’n egluro mai delw o’r Pab 

a gai ei osod ar y goelcerth am gyfnod! 

 

Nid yr un yw’r frwydr o blaid y Ffydd 

yng Nghymru heddiw ag ydoedd yn 

Llundain 400 mlynedd yn ôl.  Nid 

brwydr rhwng yr Eglwys Babyddol a’r 

eglwysi Protestaniadd ydyw.  Nid â 

phowdr gwn yr ymosodir ar y Ffydd, 

ac nid artaith a chrocbren a ddefnyddir 

i’w hamddiffyn.  Ond mae yna bobl 

sy’n ymosod ar y Ffydd trwy wadu, er 

enghraifft, rai o’i gwirioneddau 

sylfaenol, a darnio’r Beibl, a gwneud 

yr Arglwydd Iesu Grist yn llai nag 

ydyw.  Yn wyneb y fath ymosodiad, 

mae angen amddiffyn ‘y Ffydd a 

roddwyd unwaith i’r saint’.  Nid trwy 

rym braich y gwneir hynny heddiw, 

ond trwy dystio’n eofn i Efengyl Gras 

Duw ac i Iesu Grist fel Gwaredwr ac 

Arglwydd.   

 

Amddiffynnwn y Ffydd trwy 

gyhoeddi’r Efengyl; trwy gyflwyno 

Iesu’n Gyfaill a Gwaredwr; trwy 

dynnu sylw at ddysgeidiaeth sy’n 

groes i’r hyn a ddysgir yn Y Beibl; a 

thrwy fyw’r bywyd newydd o gariad a 

maddeuant a chymod yng Nghrist.   

Amddiffynnwn y Ffydd trwy ddangos 

mewn gair a gweithred mai Iesu Grist 

yw’r ffordd, a’r unig ffordd, at Dduw.      

Guto 



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 oedfa gan rai o’r aelodau yn 

Capel Coch y bore ’ma; a gwasanaethir 

am 5.30 o’r gloch gan y parchg 

Christopher Prew, Porthmadog.  

Dyma’r tro cyntaf iddo fod yn capel 

Coch ac estynnwn groeso cynnes iddo. 

 

Byddaf yn arwain yr oedfaon yn 

Neiniolen am 10.00 a 5.00 o’r gloch. 

 

Mae’r Ysgolion Sul yn cael gwyliau 

heddiw cyn i’r plant fynd nôl i’r ysgol 

yfory. 

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth. 

 

Cofion 
Anfonwn ein dymuniadau gorau i Mrs 

Elizabeth Griffith, 15 Ffordd Deiniol, 

Deiniolen sydd yn Ysbyty Gwynedd. 

 

Angladd 
Cydymdeimlwn â theulu Mrs Margaret 

Eifiona Wynne Roberts, Cartref Willow 

Hall, Caernarfon (gynt o Cambrian 

Lodge, Llanberis) a fu farw ddydd 

Mawrth, Hydref 23 yn 82 mlwydd oed.  

Cynhaliwyd ei hangladd yn Capel Coch 

ac yna ym Mynwent Llanbeblig, 

Caernarfon ddydd Gwener, Tachwedd 2 

dan arweiniad y Gweinidog.  Diolch i 

Mrs Bethan Holding am ei gwasanaeth 

wrth yr organ yn y capel. 

 

Yn Cambrian Lodge y magodd Mrs 

Greta Roberts a’i phriod, Aerwyn eu 

meibion, John a Dewi.  Ond wedi iddi 

gael ei gadael yn weddw, symudodd hi i 

fyw i Lôn Cilgwyn, Caernarfon.  Bu’n 

nyrsio yn Ysbyty Gallt y Sil ac Ysbyty 

Eryri hyd at ei hymddeoliad.  Cadwodd 

gysylltiad â Chapel Coch ar hyd y 

blynyddoedd.  Cydymdeimlwn â’i 

meibion, John (sy’n byw yn Swydd 

Surrey) a Dewi (sy’n byw yng 

Nghanada) a’u teuluoedd, ac â’i 

chwaer, Mrs Jean Roberts yn eu 

profedigaeth.   

 

Coleg y Bala  
Bydd cyfle i ddisgyblion Blwyddyn 7 (a 

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

a gynhelir ddiwedd yr wythnos hon, o 

nos Wener, Tachwedd 9 hyd ddydd Sul, 

Tachwedd 11.    

 

Ar hyn o bryd, mae pedwar o’r ieuenc-

tid yn mynd yno, ond os oes rhywun 

arall eisiau mynd rhowch wybod i mi 

erbyn HENO (nos Sul) gan fod lle y 

brin.  Mae tua 80 o ieuenctid ar y cwrs. 

 

CICiau 
Cynhelir CICiau yn Capel Coch am 

7.00 o’r gloch nos Wener, Tachwedd 9.   

Pwyllgor yr Ofalaeth 
Cynhelir Pwyllgor yr Ofalaeth yn Capel 

Coch am 7.00 o’r gloch, nos Fercher, 

Tachwedd 21, a gobeithio gall 

swyddogion yr eglwysi ac aelodau eraill 

y pwyllgor ddod iddo.  Os nad yw’r 

dyddiad yn hwylus, rhowch wybod i mi 

ar unwaith os gwelwch yn dda. 

 

Clwb Plant Efe 
Mae’r Clybiau Gwyliau a gynhaliwyd 

gan Gynllun Efe wedi bod yn werth eu 

cynnal, ac felly rydym wedi penderfynu 

cynnal cyfres o gyfarfodydd ar gyfer 

plant yr ardal ar b’nawn Mawrth, gan 

gychwyn y mis nesaf yma.  Bwriedir 

cynnal pedwar cyfarfod cyn y Nadolig, 

a  phedwar neu bump arall y tymor ne-

saf. 

 

Rydym am fentro cynnal y cyfarfodydd 

mewn gwahanol bentrefi, a threfnwyd 

pedwar lleoliad ar gyfer y mis nesaf, 

gan gychwyn yn Capel Coch nos 

Fawrth yr wythnos hon, Tachwedd 6, 

rhwng 6 a 7 o’r gloch. 

 

Y gobaith yw y bydd modd i’r plant 

ddod i’r cyfarfodydd lle bynnag maent 

yn cael eu cynnal.  Bydd y cyfarfodydd 

eraill fel a ganlyn: 

 

Tach. 13 - Capel Cysegr, Bethel 

Tach. 20 - Capel y Waun, Waunfawr 

Tach. 27 - Capel y Rhos, Llanrug 

 

Ocsiwn  
Bydd Cymorth Cristnogol yn cynnal 

Ocsiwn yng Ngwesty’r Seiont Manor, 

Llanrug, nos Wener, Tachwedd 30.  

Bydd Ocsiwn yng Nghaerdydd a 

Chaerfyrddin yr un noson i godi arian at 

waith Cymorth Cristnogol ym Mrasil.  

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â theulu Mr Gordon 

Owen, 46 Maes Padarn, Llanberis a fu 

farw ar Hydref 24. Roedd yn aelod 

ffyddlon o Eglwys Sant Padarn.  

Anfonwn ein cofion at Shirley a Linda 

a’r holl deulu.  Roedd eu tad yn derbyn 

Gronyn bob wythnos  ac yn 

werthfawrogol ohono. 

 

Yr Ŵyl Ddiolchgarwch  

Llanberis  
Diolch yn fawr i bawb a gymerodd ran 

yng Ngwasanaeth Diolchgarwch y plant 

yn Capel Coch y Sul diwethaf.  Roedd 

yn braf gweld cymaint o blant yn rhan 

o’r oedfa unwaith eto.  Diolch hefyd i 

athrawon yr Ysgol Sul am eu holl waith 

paratoi ar gyfer y gwasanaeth, ac i An-

drew am ei sgwrs i’r plant. 

 

Capel’s Got Talent 
Soniwyd yr wythnos diwethaf am fwriad 

ieuenctid dosbarth hynaf Ysgol Sul 

Capel Coch i drefnu noson ‘Capel’s Got 

Talent’, i godi arian at Apel Guatemala 

(Eglwys Bresbyteraidd Cymru a 

Chymorth Cristnogol).  Mae’n braf iawn 

gweld eu brwdfrydedd a’u hawydd i 

drefnu’r noson. 

 

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! 


