
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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 

 

Tachwedd 25 

10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.30 p.m. - Y Gweinidog 

Y Gymdeithas  
Cynhelir y Gymdeithas Undebol yn 
Capel Coch am 7.00 o’r gloch, nos 

Fawrth, Tachwedd 13.  Teitl sgwrs Mr 

Richard Lloyd Jones, Bethel, fydd ‘O 

Ieper i’r Tymbl’, a bydd yn sôn am 

feddau rhyfel yn Ffrainc a Gwlad Belg.  

Amser dechrau oedfa 
Mae swyddogion Capel Coch yn 

ystyried newid amser yr oedfa ar nos Sul 

i 5.00 o’r gloch.  Fel y gwyddoch, yr 
ydym eisoes yn cynnal oedfa MOLI am 

5.00 o’r gloch unwaith y mis.  Beth yw 

barn yr aelodau tybed?  Byddai’r 

swyddogion yn falch o gael gwybod (yn 

arbennig, wrth gwrs, gan yr aelodau sy’n 

dod i oedfa’r nos) os byddech yn hapus i 

ni ddechrau oedfa’r hwyr am 5.00 o’r 

gloch bob nos Sul o ddechrau’r 

flwyddyn newydd ymlaen.   

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Tachwedd 14: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaunb am 7.00 o’r gloch. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Tachwedd 11 

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 

 

Tachwedd 25 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa  

 

Rhagfyr 2 

9.30 a.m. a 5.00 p.m. - Y Gweinidog 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

Dydd Sul, Tachwedd 18: Oedfa Deulu 

am 10.00 o’r gloch a gwasanaethir am 

5.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 

Nos Fercher, Tachwedd 21: Pwyllgor 

yr Ofalaeth yn Capel Coch am 7.00 o’r 
gloch. 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Tachwedd 13: Bore 

Coffi er budd Cronfa Adnoddau’r Capel 

rhwng 10.45 a 12.00 o’r gloch. 

Nos Fawrth, Tachwedd 13: Y 

Gymdeithas Undebol am 7.00 o’r gloch. 

Nos Fercher, Tachwedd 14: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaunb am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Tachwedd 18: Gwasanaethir 

am 10.00 a 5.30 o’r gloch gan y Parchg 
Iorwerth Jones Owen, Caernarfon.  

Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch. 

Nos Fercher, Tachwedd 21: Pwyllgor 

yr Ofalaeth yn Capel Coch am 7.00 o’r 

gloch. 

 

REHOBOTH 

Sul, Tachwedd 18: Ni fydd oedfa. 

Nos Fercher, Tachwedd 21: Pwyllgor 

yr Ofalaeth yn Capel Coch am 7.00 o’r 

gloch. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 521 - Dydd Sul, 11 Tachwedd, 2012 

O’r diwedd, mae Eglwys Loegr wedi 
dewis olynydd i Rowan Williams erbyn 

mis Mawrth nesaf.  Cyhoeddwyd 

ddydd Gwener mai Justin Welby, 

Esgob presennol Durham, fydd 

Archesgob newydd Caergaint.  Mae 

Cristnogion o wahanol enwadau a 

thraddodiadau’n dymuno’n dda iddo 

wrth iddo baratoi ar gyfer y gwaith o 

arwain Eglwys Loegr a’r holl eglwysi 

eraill sy’n rhan o’r gymuned 

Anglicanaidd. 

 
Bu cryn ddyfalu ynghylch y penodiad 

hwn ers wythnosau.  Ond mae’n rhaid 

cyfaddef fod un peth a welwyd yr 

wythnos ddiwethaf wedi codi gwên, sef 

y ffaith fod pobl yn betio pwy fyddai’r 

Archesgob newydd.   

 

Byddai rhai’n llawenhau o weld fod yr 

holl fater yn ddigon pwysig i gael 

sylw’r byd a bod gan bobl ddigon o 

ddiddordeb i wneud y peth yn destun 
betio.  Wedi dweud hynny, onid yw 

popeth dan haul yn destun betio 

heddiw?  Ac eto, fedra i ddim 

dychymygu y bydd yr un o’r cwmniau 

betio’n agor llyfr y tro nesa bydd 

Undeb yr Annibynwyr neu’r Eglwys 

Bresbyteraidd eisiau Llywydd newydd!  

A dioch am hynny.   

 

Yn ôl y sôn, fe ddechreuodd mwy nag 

un o bersoniaid Eglwys Loegr fetio yr 

wythnos ddiwethaf gan agor cyfrifon 
gyda’r cwmniau betio.  A’r awgrym yw 

bod mwy nag un ohonynt wedi 
gwneud hynny a hwythau wedi clywed 

erbyn hynny pwy fyddai’r Archesgob 

newydd!  Mae’n anodd gwybod beth 

i’w feddwl o beth felly.  Ar un ystyr, 

gellid dadlau nad betio ydoedd o gwbl 

gan nad oedden nhw’n mentro dim os 

oedden nhw’n gwybod yn iawn beth 

oedd y canlyniad.  Ai enghraifft oedd 

hyn o fod yn gall trwy ddefnyddio 

gwybodaeth yn gyfreithlon, neu o 

gamddefnyddio’r wybodaeth honno er 

elw personol, gydag elfen hyd yn oed 
o dwyll ac anonestrwydd a hwythau’n 

eisoes yn gwybod pwy a benodwyd? 

 

Erbyn neithiwr, roedd Justin Welby ei 

hun wedi awgrymu y dylai pawb a 

enillodd arian trwy fetio mai fo 

fyddai’r Archesgob newydd roi’r arian 

hwnnw i’r Eglwys.  Trwy wneud 

hynny, byddent o leiaf yn osgoi’r 

cyhuddiad o fod wedi elwa’n bersonol 

yn anonest.  Ac mae’n debyg y gallent 
ddadlau mai mater o fuddsoddi yn 

hytrach na hapchwarae oedd ‘rhoi eu 

harian ar yr Archesgob newydd’. 

 

Ydi, mae’r holl stori’n codi gwên am 

ei bod mor wirion.  Ond gwên o 

dristwch a siom yw hi hefyd o feddwl 

y caiff dydd penodi’r Archesgob 

newydd ei gysylltu fwy â betio nag â 

gweddi ac arweiniad Duw ym meddwl 

llawer o bobl.  Ac mae hynny’n drueni 

gan fod â wnelo’r Brenin Mawr fwy 
â’r penodiad na’r un bwci bach.    

‘Faint o fet?’ 



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 
Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch a gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan y Parchg W R Williams, 

Y Felinheli.   
 

Byddaf yn arwain yr oedfa yn Capel 

Coch am 10.00 o’r gloch; bydd yr 

Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch, oedfa 

MOLI am 5.00 o’r gloch.  Bydd yn braf 

iawn gweld Andrew Settatree yn arwain 

yr oedfa heno.  Cafodd ddamwain car ar 

ei ffordd nôl yma o’i gartref yn Sir 

Benfro ddydd Llun diwethaf, ond mae’n 

dda cael dweud na chafodd ei anafu.  

Diolch i Dduw am hynny.  

 
Nid oes oedfa yn Rehoboth. 

 

Cofion 
Anfonwn ein dymuniadau gorau i Mrs 

Elizabeth Griffith, 15 Ffordd Deiniol, 

Deiniolen sydd yn Ysbyty Eryri erbyn 

hyn.  Dymuniadau gorau hefyd i Mrs 

Betsy Jones, Bryn Eglwys, Llanberis a 

fu yn yr ysbyty yn ddiweddar.   

Coleg y Bala  
Mae tri o ieuenctid yr Ofalaeth wedi 

ymuno â’r Cwrs Ieuenctid yng Ngholeg 

y Bala y penwynthnos hwn.  Maent yno 

tan amser cinio heddiw.  Gobeithio 
byddant wedi cael amser da.  Roedd 

disgwyl dros 80 o bobl ifanc ar y cwrs, 

ac mae’n wych gweld yr ymateb hwn. 

 

 CICiau 
Cynhaliwyd CICiau yn Capel Coch 

echnos.    

  

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! 

 

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 

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 i Gilfynydd) erbyn dydd 

Sul, Tachwedd 18 gan y bydd angen 

mynd â nhw i Landrillo yn Rhos  yr 

wythnos honno.  Mae bocsys 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 gafwyd yn barod, a byddaf 
yn falch o dderbyn unrhyw roddion tuag 

at waith Ymgyrch Plentyn y Nadolig. 

 

Ffair Nadolig 
Bwriedir cynnal Ffair Nadolig yn festri 

Capel Coch ddydd Gwener, Rhagfyr 7, 

(tua 2.00 o’r gloch, ond fe gadarnheir yr 

amser yn nes ymlaen).   

 

Os oes gennych nwyddau ‘bron yn 

newydd’ i’w gwerthu ar y stondinau, 

byddwn yn falch iawn o’u derbyn. 

 

Bydd nwyddau Nadolig i’w cael yn y 

Ffair eleni fel pob blwyddyn, a diolch 
ymlaen llaw am bob cyfraniad a’r holl 

ymdrech. 

dyddiad yn hwylus, rhowch wybod i mi 
ar unwaith os gwelwch yn dda. 

 

Clwb Plant Efe 
Gwaetha’r modd, ni lwyddwyd i gynnal 
y Cyfarfod Plant yn Capel Coch ddydd 

Mawrth diwethaf gan mai un plentyn yn 

unig a ddaeth yno!   

 

Mater o fentro oedd cynnal y cyfarfod 

hwn, ac felly nid ydym am adael i hyn 

ein digalonni.  Mae’n bosibl iawn nad 

oedd y noson na’r amser yn hwylus i 

bobl, ac fe wyddom yn iawn am yr holl 

bethau eraill sydd gan y plant gyda’r 

nos, o ran gwersi a chymdeithasau a 

chlybiau o bob math.  
 

Ond byddwn yn dal i fentro cynnal y tri 

chyfarfod arall a drefnwyd yn y gyfres 

hon, ac felly nos Fawrth yr wythnos hon, 

Tachwedd 13, bydd y cyfarfod (ar gyfer 

plant y fro gyfan) yng Nghapel Cysegr, 

Bethel rhwng 6.00 a 7.00 o’r gloch. 

 

Bydd y cyfarfodydd eraill fel a ganlyn: 

Tach. 20 - Capel y Waun, Waunfawr 

Tach. 27 - Capel y Rhos, Llanrug 
 

Mae croeso i blant Blwyddyn 3–6 ddod 

i’r cyfarfodydd hyn. 

 

Bore coffi 
Cynhelir y Bore Coffi misol yn festri 

Capel Coch am 10.45 o’r gloch, ddydd 

Mawrth, Tachwedd 13 er budd Cronfa 

Adnoddau’r Capel.   

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.  


