
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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 

 

Rhagfyr 2 

10.00 a.m. - Mr John H Hughes 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.30 p.m. - Y Parchg Idris Thomas 

 

 

Amser dechrau oedfa 
Yn ôl yr ymateb a gafwyd yr wythnos 
ddiwethaf, mae’n ymddangos fod 

amryw yn fodlon â’r awgrym ein bod yn 

cychwyn oedfa’r hwyr yn Capel Coch 

am 5.00 o’r gloch o ddechrau’r 

f l wydd yn  ym l a en .   On d c yn 

penderfynu’n derfynol, rydym am 

glywed barn pawb sy’n arfer dod i’r 

oedfa nos Sul.  Rhowch wybod i ni os 

gwelwch yn dda. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Tachwedd 21: Pwyllgor 

Ariannol Blynyddol yr Ofalaeth yn 

Capel Coch am 7.00 o’r gloch.   

Dydd Sul, Tachwedd 25: Cynhelir 
Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch ac oedfa 

am 5.00 o’r gloch. 

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Tachwedd 21: Pwyllgor 

Ariannol Blynyddol yr Ofalaeth yn 

Capel Coch am 7.00 o’r gloch.   

Nos Wener, Tachwedd 23: Cynhelir 

CICiau am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Tachwedd 25: Cynhelir 

Oedfa Deulu am 10.30 o’r gloch a 
gwasanethir am 5.30 o’r gloch gan y 

Gweinidog.   

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

 
“Rho i ni lawenydd gynifer o 

flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer 

o flynyddoedd ag y gwelsom 

ddrygfyd" (Salm 90:15).  

REHOBOTH 

Nos Fercher, Tachwedd 21: Pwyllgor 

Ariannol Blynyddol yr Ofalaeth yn 

Capel Coch am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Tachwedd 25: Gwasanaethir 
am 2.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 

Trefniadau’r Nadolig 

Er mwyn i mi gynnwys rhestr gyflawn 

o ddigwyddiadau’r Nadolig yn Gronyn 

y Sul nesaf, a wnewch chi roi gwybod i 

mi am unrhyw oedfa neu gyfarfod 

Nadoligaidd sydd i’w gynnal. 

Rhowch wybod erbyn nos Wener nesaf, 

Tachwedd 23 os gwelwch yn dda. 

Ffoniwch 872390 (neu gwell byth,   

anfonwch nodyn ataf efo’r manylion). 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 522 - Dydd Sul, 18 Tachwedd, 2012 

Hen brofiad diflas ydi bod mewn ciw.   
Er enghraifft, ar ôl gwthio’r troli o 

amgylch yr archfarchnad, does neb 

eisiau sefyll am chwarter awr mewn 

ciw wrth y ddesg dalu!  Ond mae’n 

debyg nad oedd neb yn poeni’n 

ormodol am y ciw ar Ffordd Stonelaw 

yn Rutherglen amser cinio ddoe. 

 

Tref yn yr Alban yw Rutherglen, nid 

nepell o Glasgow.  Does gen i ddim cof 

i mi glywed am y lle o’r blaen.  Ond 

erbyn deall, rydym yn gyfarwydd iawn 
ag un o gyn-drigolion y dref hon, sef 

Stan Laurel (o’r ddeuawd gomedi 

enwog Laurel a Hardy). Mae’n debyg 

iddo gael peth o’i addysg yn 

Rutherglen.  A gallasai’r hyn a 

ddigwyddodd yn Rutherglen ddoe fod 

yn olygfa ddoniol yn un o ffilmiau’r 

ddau hyn, oni bai am y ffaith nad oedd 

peiriannau twll-yn-wal wedi eu 

dyfeisio yn oes y ffilmiau du a gwyn. 

 
Yn ôl y llun a welais, roedd cymaint â 

deugain o bobl yn y ciw y tu allan i 

gangen Banc yr Alban ar Ffordd 

Stonelaw ddoe; a phawb ohonyn nhw’n 

aros eu tro i dynnu arian o’r peiriant 

twll-yn-wal.  Pam y fath giw?  Am fod 

y peiriant yn rhoi mwy o arian nag a 

ddylai!  Roedd y si wedi mynd ar led 

fod arian ychwanegol i’w gael, ac 

roedd y ciw’n mynd yn fwy a mwy!  

 

Nid dyma’r tro cyntaf i’r fath beth 
ddigwydd wrth gwrs.  Mae’r peiriannau 

hyn yn torri o bryd i’w gilydd, a 
chamgymeriadau’n digwydd.  Ond 

mae’n rhyfedd fel mae sefyllfaoedd 

o’r fath yn dod â’r gwaethaf ynom i’r 

amlwg.  Roedd yn gyfle rhy dda i’w 

golli i lawer o bobl: cyfle am arian am 

ddim ar draul y Banc.  Beth bynnag 

oedd ym meddwl y bobl hyn, twyll a 

lladrad oedd cael arian o’r peiriant 

hwn gan wybod yn iawn y byddai’r 

peiriant yn rhoi mwy iddynt nag a 

fyddai’n cael ei ddangos ar y sgrin neu 

ar y dderbynneb.   
 

Wn i ddim beth fydd yn digwydd i’r 

bobl hyn.  Fyddan nhw’n cael cadw’r 

arian?  Neu fydd hi’n bosibl i’r Banc 

ei hawlio nôl oddi wrthynt.  Mae’n 

bosib y bydd cofnod yng nghrombil y 

peiriant o faint o arian a roddwyd i bob 

cwsmer.  Ond go brin er hynny y caiff 

neb ei gyhuddo o unrhyw drosedd gan 

nad oes, hyd y gwn i, gyfraith yn 

erbyn defnyddio’r peiriannau pres hyn.     
 

Tybed beth fyddem ni wedi ei wneud 

pe byddem yn Rutherglen ddoe?  O 

wybod y byddai’r peiriant yn rhoi 

mwy o arian nag a ddylai, fydden ni 

wedi ei ddefnyddio a phocedu’r arian, 

ynteu fydden ni wedi mynd i chwilio 

am beiriant arall a oedd yn gweithio’n 

iawn?  Yn aml, mewn pethau bach fel 

hyn y dangoswn rinweddau Cristnogol 

fel gonestrwydd a thegwch.  Ond yn 

aml hefyd, y pethau bach yw’r pethau 
anodd.     

Ciw hir 



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 Capel Coch am 10.00 

o’r gloch gan y Parchg Iorwerth Jones 

Owen, Caernarfon.  Bydd yr Ysgol Sul 

am 11.15 o’r gloch.  Gwasanaethir am 

5.30 o’r gloch gan Mr John H Hughes. 

 

Byddaf fi’n arwain yr Oedfa Deulu yn 

Neiniolen am 10.00 o’r gloch a’r oedfa 

am 5.00 o’r gloch. 

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

Cofion 
Anfonwn ein dymuniadau gorau i Mrs 

Elizabeth Griffith, 15 Ffordd Deiniol, 
Deiniolen sydd yn Ysbyty Eryri, a Mrs 

Joyce Jones, 27 Dôl Elidir, Llanberis yn 

Ysbyty Gwynedd.  Anfonwn ein cofion 

cynhesaf hefyd at bawb sydd heb fod yn 

dda ei iechyd ar hyn o bryd ac yn methu 

dod i’r oedfaon. 

Pwyllgor yr Ofalaeth 
Cynhelir Pwyllgor yr Ofalaeth yn Capel 

Coch am 7.00 o’r gloch, nos Fercher, 

Tachwedd 21. 

 
Mae holl swyddogion yr eglwysi ar y 

pwyllgor hwn – blaenoriaid, diaconiaid, 

trysoryddion ac ysgrifenyddion pum 

eglwys yr Ofalaeth. 

 

Materion ariannol ynglyn â chynnal y 

Weinidogaeth o fewn yr Ofalaeth sy’n 

cael eu trafod yn y pwyllgor hwn, a 

dyna fydd yn digwydd eto nos Fercher.   

 

Gobeithio gall swyddogion yr eglwysi 

ac aelodau eraill y pwyllgor ddod iddo.  
Mae’n hanfodol fod pob un o eglwysi’r 

Ofalaeth yn cael eu cynrychioli yn y 

pwyllgor. 

 

Coleg y Bala  
Mae’n braf iawn cael dweud fod yr 

ieuenctid a fu ar y Cwrs Ieuenctid yng 

Ngholeg y Bala fwrw’r Sul diwethaf 

wedi cael amser da.  Roed dros 80 o 

bobl ifanc yno.  Diolch i Andrew am 

fynd yno hefo nhw. 

 

CICiau 
Cynhelir CICiau yn Capel Coch am 

7.00 o’r gloch nos Wener yr wythnos 

hon, Tachwedd 23.    

  

Capel’s Got Talent 
Gobeithio bod rhai ohonoch yn meddwl 

beth allwch ei wneud yn y noson 

arbennig y mae ieuenctid dosbarth 

hynaf Ysgol Sul Capel Coch yn ei 

threfnu, Capel’s Got Talent’, i godi 

arian at Apel Guatemala (Eglwys 

Bresbyteraidd Cymru a Chymorth 

Cristnogol).   

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.   

 

Y Parchg Marcus Robinson fydd yr 
ocsiwniar yn Seiont Manor, a bydd 

nwyddau a gwasanaethau amrywiol ar 

werth.  Bydd tâl mynediad o £10 yn 

cynnwys adloniant yng nghwmni 

Meinir Gwilym, Gwenan Gibbard a 

Karen Owen. 

 

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. 

 

Y Gymdeithas  
Yn y Gymdeithas Undebol yn Capel 
Coch nos Fawrth diwethaf cafwyd 

sgwrs gan Mr Richard Lloyd Jones, 

Bethel am ei ymweliad ag ardal Ieper 

yng Ngwlad Belg a esgorodd ar gerdd 

am leoliadau’r Rhyfel Mawr a enillodd 

iddo gadair Eisteddfod Y Tymbl.   

 

Bydd cyfle i aelodau Cymdeithas 

Deiniolen glywed y ddarlith wythnos i 

nos yfory, nos Lun Tachwedd 26. 

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! 
 

Clwb Plant Efe 
Cynhelir Clwb Plant Efe (ar gyfer plant 

Blwyddyn 3–6 yr ardal) yn Waunfawr yr     
wythnos hon ac yn Llanrug yr wythnos 

nesaf. 

 

Nos Fawrth, Tachwedd 20 

6.00–7.00 o’r gloch  

Capel y Waun, Waunfawr 

 

Nos Fawrth, Tachwedd 27 

6.00–7.00 o’r gloch  

Capel y Rhos, Llanrug 

 

Plentyn y Nadolig 
Bydd angen mynd â bocsys Ymgyrch 

Plentyn y Nadolig (Operation Christmas 

Child) i Landrillo yn Rhos yr wythnos 
hon. 

 

Felly, os gwyddoch am rywun sydd am 

anfon bocs, a wnewch chi eu hatgoffa 

bod angen  dod ag o yma i Gilfynydd 

erbyn nos yfory, nos Lun, Tachwedd 19.   

 

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth 

eleni eto.  Diolch am y bocsys ac am yr 

arian a gafwyd at y gwaith.  . 

 
 

 


