
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Tachwedd 13 

10.00 a.m. - Mr Euron Hughes 

11.15 p.m. - Ysgol Sul  

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 
 

Tachwedd 20 

 10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
   5.30 p.m. - Y Gweinidog  

  

Tachwedd 27 

10.00 a.m. a 5.30 p.m. - Y Parchg 

 Iorwerth Jones Owen 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

Rhagfyr 4 

10.00 a.m. - Oedfa Adfent 

11.15 p.m. - Ysgol Sul  

  5.30 p.m. - Gwasanaeth Nadolig 

Undebol yn Eglwys sant Padarn 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Tachwedd 15: Bore 

Coffi er budd Cronfa Adnoddau’r 

Capel rhwng 10.45 a 12.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Tachwedd 20: Cynhelir 

Oedfa Deulu am 10.30 o’r gloch dan 

arweiniad y Gweinidog, a bydd oedfa 

am 5.30 o’r glochm eto dan ofal y 

Gweinidog.        

 

REHOBOTH 

Dy dd Sul ,  Ta chw edd 2 0 : 

Gwasanaethir am 2.00 o’r gloch gan 

Y Gweinidog. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Tachwedd 13 

   9.30 a.m. - Y Gweinidog 

 10.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Tachwedd 20 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

    5.00 p.m. - Y Parchg John Owen 

  Bethesda  

 

Tachwedd 27 

 10.00 a.m. - Oedfa Deulu 
   5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Rhagfyr 4 

  9.30 a.m. - Y Gweinidog 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Mr Aled Ifan 

 

Plentyn y Nadolig - Wythnos olaf 
 

Byddwn yn casglu bocsys anrhegion at Ymgyrch Plentyn y Nadolig 

eleni eto.  Mae’r taflenni i’w cael yn y capeli.   

 

Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn y bocsys  fydd nos Wener nesaf, 

Tachwedd 18.   

 

Dowch â nhw fel arfer i’r capeli neu yma i Gilfynydd.  Os yw’r ysgolion 

yn casglu’r bocsys bydd y plant yn naturiol yn mynd â nhw i’r ysgol.  

 

Diolch am y rhoddion a gafwyd eisoes at yr Apêl. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 474 - Dydd Sul, 13 Tachwedd, 2011 

Pabi 
Bu cryn ddadlau ynghylch y pabi coch 

cyn Sul y Cofio unwaith eto.  A’r tro 

hwn, y corff rheoli pêl droed, FIFA, 

fu’n gyfrifol am lawer ohono trwy 

geisio gwahardd timau pêl droed 

Lloegr a Chymru rhag rhoi llun pabi ar 

eu crysau ar gyfer y gemau 

rhyngwladol a chwaraewyd ddoe.  Yn 

y diwedd cafwyd cyfaddawd trwy roi 

hawl i’r timau osod y pabi ar y bandiau 

braich duon a wisgai’r chwaraewyr.   

 

Yrheswm a roddai FIFA dros wahardd 

y pabi oedd nad yw’n caniatau unrhyw 

beth gwleidyddol ar grysau timau 

rhyngwladol.  Beirniadwyd FIFA o 

bob cyfeiriad am ei safiad.  Ond beth 

bynnag am ddoethineb gwrthod yr 

hawl i roi’r pabi ar y crysau ddoe, a 

hithau’r diwrnod rhwng Tachwedd 11 

a Sul y Cofio, mae’n rhaid cydnabod 

fod FIFA yn gywir mewn un peth, sef 

bod y pabi’n symbol gwleidyddol.    

 

Wrth gwrs mai dyna ydyw.  Nid bod 

wrth gwrs yn golygu ei fod yn 

gysyll t iedig ag unrhyw blaid 

wleidyddol benodol.  Mae pobl o bob 

plaid a pherswad yn ei wisgo i goffau’r 

bobl a gollwyd ar faes y gad.  Ond am 

y rheswm syml mai symbol ydyw i 

gofio’r miloedd a laddwyd - mewn dau 

ryfel byd a rhyfeloedd eraill - y mae’r 

pabi’n wleidyddol.  Oherwydd peth 

gwleidyddol yn ei hanfod yw pob 

rhyfel a phob dim sy’n gysylltiedig â 

rhyfeloedd.   

Hyd yn oed os dadleuwn mai cofio er 

mwyn pledio achos heddwch a wnawn, 

mae hynny hefyd yn weithred 

wleidyddol.  Oherwydd mae a wnelo â 

galw ar genhedloedd byd i ymwrthod â 

dulliau rhyfel er mwyn setlo dadleuon 

ac anghyfiawnderau.   

 

Gweithred wleidyddol yn sicr yw galw 

am heddwch byd.  Ond nid yw’r ffaith 

ei bod yn weithred wleidyddol yn 

golygu na all hefyd fod yn weithred 

grefyddol a Christnogol.  Oherwydd 

rhan o’n gwasanaeth i Grist yw’r 

ymdrech i fod mewn heddwch â phobl 

eraill, ar lefel bersonol a chymdeithasol 

a chenedlaethol.  Dyna hefyd yw 

unrhyw bwyso a wnawn ar ein 

harweinwyr gwleidyddol i ymwrthod â 

phob math o ryfela.   

 

Mae’r pabi a Sul y Cofio yn ein 

hatgoffa am ddau ryfel byd a’r 

rhyfelodd a welwyd ers hynny.  Mae’n 

ein hatgoffa’n gyntaf am yr holl filwyr 

a laddwyd, ond hefyd gobeithio am 

bawb arall a laddwyd yn y rhyfeloedd 

hynny.  Ac am y rheswm hwnnw ni all 

ond bod yn wleidyddol.  Oherwydd 

mater gwleidyddol yw rhyfel a 

heddwch a chyfiawnder ymhlith 

cenhedloedd daear.  Does ond 

gobeithio felly bod pawb sy’n gwisgo’r 

pabi heddiw nid yn unig yn cofio’r 

bobl a laddwyd ym mhob rhyfel ond yn 

cyhoeddi hefyd nad ydynt am weld 

rhagor o dywallt gwaed.    



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 Capel Coch am 10.00 

o’r gloch gan Mr Euron Hughes, 

Dolgellau.  Croeso cynnes iddo, a 

diolch iddo am ei wasanaeth.  Cynhelir 

yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  Am 

5.00 o’r gloch cynhelir Oedfa MOLI. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfaon yn 

Neiniolen am 9.30 a 5.00 o’r gloch a 

chynhelir yr Ysgol Sul am 10.15 o’r 

gloch.   

 

Ni fydd oedfa yn Rehoboth heddiw.  

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr 

Elwyn Morris, Oakfield, Ffordd Capel 

Coch, Llanberis a Mrs Annie Wilson 

Evans, Manod, Ffordd Capel Coch, 

Llanberis yn Ysbyty Eryri; a Mr Geraint 

Morris, Hafoty, Llanberis a Mr Stephen 

Lovell, Tai’r Faenol, Clwt-y-bont sydd 

yn Ysbyty Gwynedd.  Cofion cynnes 

hefyd at Mrs Elizabeth Griffith, 15 

Ffordd Deiniol, Deiniolen a Mr Thomas 

John Roberts, 83 Maes Padarn, 

Llanberis a fu yn Ysbyty Gwynedd am 

rai dyddiau. 

 

Sul y cofio 
Bydd Gwasanaeth Sul y Cofio yn 

Neiniolen am 10.15 o’r gloch heddiw.  

Mae’r amser wedi newid, a’r 

gwasanaeth yn cael ei gynnal yn 

hwyrach nag arfer am eleni’n unig.   

 

Moli 
Cynhelir Oedfa MOLI yn Capel Coch 

am 5.00 o’r gloch HENO.  dowch i’r 

oedfa i fod yn rhan o’r addoliad dan 

arweiniad y bobl ifanc a’u harweinwyr.   

 

Mae’r oedfaon hyn wedi bod yn 

fendithiol dros y flwyddyn ddiwethaf 

hon.  Dowch draw i ymuno yn yr 

addoliad sydd ar batrwm gwahanol i’r 

arfer ar nos Sul. 

 

Oedfa Deulu 

Llanberis 
Cynhelir Oedfa Deulu yn Llanberis 

am 10.30 o’r gloch fore Sul nesaf, 

Tachwedd 20.  Croeso cynnes i bawb.  

Cofiwch atgoffa eich cydaelodau mai 

Oedfa Deulu fydd gennym.   

 

Oedfa Deulu 

Deiniolen 
Cynhelir Oedfa Deulu yn Neiniolen 

am 10.00 o’r gloch, ddydd Sul, 

Tachwedd 27.  Croeso cynnes i bawb. 

Edrychwn ymlaen at gael eich cwmni a 

chwmni plant yr Ysgol Sul yn yr oedfa 

hon unwaith eto.   

Boiler dŵr newydd 
Talwyd am y twymwr dwr newydd a 

osodwyd yng nghegin Capel Coch yn 

ddiweddar ag arian y Gronfa Adnoddau

(sef arian y boreau coffi misol).  Diolch 

yn fawr iawn i bawb sy’n cefnogi’r 

boreau coffi a thrwy hynny’n ein 

galluogi i dalu am bethau fel hyn ac am 

drwsio’r ‘byrst’ dwr a gafwyd yn y 

gegin yn ddiweddar.  Diolch hefyd i Mr 

William H Jones am drefnu i osod y 

twymwr. 

 

Trwsio’r piler 
Gwnaed difrod i biler giat festri Capel 

Coch bythefnos yn ôl, ond roedd wedi 

ei drwsio o fewn ychydig ddyddiau.  

Dymunwn gydnabod gwaith Mr Willie 

Mullaine sydd wedi sicrhau bod y piler 

yn gadarn a diogel unwaith eto. 

 

Oedfa undebol 
Cynhelir Gwasanaeth Undebol yn 

Eglwys Sant Padarn am 5.30 o’r gloch 

nos Sul, Rhagfyr 4 a gwneir casgliad er 

budd Cynllun Efe.  Deallwn y bydd rhai 

o aelodau eglwysi’r pentref yn cymryd 

rhan, ynghyd â Lleisiau Lliwedd a Chôr 

Meibion Peris. 

 

Bydd yn gyfle cynnar i’r eglwysi a’r 

gymuned ddathlu’r Nadolig gyda’i 

gilydd. 

 

 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Tachwedd 20: Bydd yr 

Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch.   

Gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 

Parchg John Owen, Bethesda.   

  

Bore coffi 
Cynhelir y Bore Coffi misol yn festri 

Capel Coch am 10.45 o’r gloch, ddydd 

Mawrth, Tachwedd 15.  Mae hyn 

wythnos yn hwyrach nag arfer. 

 

Cymdeithas Undebol 

Llanberis 
Cynhaliwyd Cymdeithas Undebol 

Llanberis nos Fawrth, Tachwedd 8.  

Cafwyd sgwrs am Lesotho gan Dr 

Gra ha m T ho ma s ,  C wm - y-g l o .  

Llywyddwyd a diolchwyd gan Mr John 

H Hughes.   

 

Cymdeithas Undebol 

Deiniolen 
Cynhel i r  Cymdei thas  Undebol 

Deiniolen yn Nhy Elidir, am 7.00 o’r 

gloch, nos Lun, Tachwedd 28 yng 

nghwmni’r gofaint, Ann Catrin, 

Glynllifon.  Mae croeso cynnes i bawb 

i’r cyfarfod hwn. 

 

CIC a CICiau 
Cynhaliwyd CIC a CICiau yn Capel 

Coch echnos, a daeth nifer dda yno er 

gwaetha’r glaw trwm. 

 

Ffair Nadolig 
Cynhelir Ffair Nadolig yn festri Capel 

Coch brynhawn Gwener, Tachwedd 25 

er budd Cronfa’r Capel. 

 

Bydd y trefnwyr yn falch iawn o 

dderbyn rhoddion at y Ffair - unrhyw 

nwyddau ‘bron yn newydd’ i’w 

gwerthu ar y stondinau; cacennau a 

mins peis a picls ac ati; tuniau a phacedi 

bwyd ar gyfer yr hamperi. 


