
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Tachwedd 25 

10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 5.30 p.m. - Y Parchg Gwyn Rhydderch 

 

Rhagfyr 2 
10.00 a.m. - Mr John H Hughes 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.30 p.m. - Oedfa Undebol 

 Y Parchg Idris Thomas 

 

Rhagfyr 9 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Nos Lun, Tachwedd 26: Y Gymdeithas 

Undebol am 7.00 o’r gloch. 

Nos Fercher, Tachwedd 28: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaunb am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Rhagfyr 2: Gwasanaethir am 

9.30 a 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  

Bydd yr Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch. 

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Nos Fercher, Tachwedd 28: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaunb am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Rhagfyr 2: Gwasanaethir am 

10.00 o’r gloch gan Mr John H Hughes.  

Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  
Am 5.30 o’r gloch cynhelir oedfa 

undebol yn Capel Coch yng nghwmni’r 

Parchg Idris Thomas, Deiniolen. 

  

REHOBOTH 
Dydd Sul, Rhagfyr 2: Ni fydd oedfa.  

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

 

Rhagfyr 9 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 

5.00 p.m. - Y Parchg Dafydd Hughes 

“Rho i ni lawenydd gynifer o 
flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer 
o flynyddoedd ag y gwelsom 

ddrygfyd" (Salm 90:15).  

Casgliad Llifogydd 

Dros y blynyddoedd, rydym wedi 
gwneud casgliad yn lleol i helpu 

pobl a ddioddefodd oherwydd argy-

fyngau gwahanol yn lleol a thramor. 

Rwyf wedi cael gair â’r Parchg 
Carol Roberts i awgrymu ein bod yn 
gwneud casgliad er mwyn rhoi help 
bychan i’r bobl a ddioddefodd yn y 

llifogydd yr wythnos ddiwethaf. 

Gall fod yn un ffordd fechan arall o 
o gofio am y cyfeillion dioddeffodd 
ddifrod mawr i’w cartrefi.  Gyda’r 
Nadolig yn agosau, tybed a fyddai 

modd rhoi anrheg fechan bryd 
hynny i’r rhai a ddioddefodd 

waethaf. 

Ceir manylion llawnach yr wythnos 
nesaf. wedi i ni roi trefn fwy manwl 

ar y cyfan. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 523 - Dydd Sul, 25 Tachwedd, 2012 

Dim ond un peth allai fod yn destun y 

golofn hon heddiw, a’r dŵr yw hwnnw.  

Beth bynnag oeddem wedi ei glywed 

am y glaw mawr yr oeddem i fod i’w 

gael ddydd Iau, doedd neb ohonom 

wedi dychmygu’r llifogydd a gafwyd 

yma yn Llanberis a’r difrod a gafwyd 

yng Nghlwt y Bont.   

 

Yn sicr doedd neb wedi meddwl y 

byddai llifogydd mewn mwy nag un 

rhan o’r pentref yn uno i droi’r Stryd 

Fawr yn afon.  Daeth y llifogydd o fwy 

nag un cyfeiriad ar ochr ucha’r Stryd 

Fawr, ac Afon Goch yn gorlifo’i 
glannau wedyn i greu un afon wyllt a 

lifai i’r ddau gyfeiriad ar hyd y Stryd 

Fawr ac i’r lonydd bychain yr ochr isaf 

iddi.  Gwelsom lifogydd mewn rhannau 

o’r pentref fwy nag unwaith o’r blaen, 

gwaetha’r modd, ond hyd y gwn i does 

neb  yn cofio dim byd tebyg i’r hyn a 

gafwyd ddydd Iau.   

 

Diolch i ddechrau i bawb a wnaeth eu 

gorau glas i’n gwarchod yng nghanol 

yr argyfwng.  Diolch i griw’r frigad 

dân a phawb arall a fu’n brysur trwy’r 

pnawn a’r nos.  Diolch i weithwyr y 

Cyngor a’r asiantaethau eraill a fu’n 

brysur yn glanhau’r strydoedd ers bore 

Gwener.  Ac wrth gwrs, diolch i bawb 
a fu’n rhuthro yma ac acw yng nghanol 

y llif yn helpu hwn ac arall.   

 

Cydymdeimlwn â phawb y daeth y dŵr 

i mewn i’w tai a’u siopau a’u heiddo.  

Gobeithio’n fawr y bydd modd iddyn 

nhw adfer eu cartrefi a’u busnesau mor 

fuan â phosibl.  Dymunwn y gorau yn 

arbennig i’r teuluoedd sydd wedi 
gorfod symud o’u cartrefi am fod y 

difrod mor ddrwg. 

 

Roedd grym y llif mor gryf ar y Stryd 

Fawr hyd yn oed.  Mae’n siwr ei fod 

ddeg gwaith gwaeth i lawr y llethrau 

a’r gelltydd.  Gobeithio bod pawb 

erbyn hyn yn dechrau dod dros y braw 

a’r sioc o weld a chlywed y dwr yn 

rhuthro heibio’u cartrefi.  Fe welsom 

luniau’r difrod a achoswyd gan 

lifogydd mewn rhannau eraill o 

Gymru a gwledydd Prydain yn 

ddiweddar, ond doedden ni ddim yn 

disgwyl y bydden ni yn yr un sefyllfa 

ein hunain.  Cawsom ein hatgoffa eto 

nad ydym yn fei st r i  ar  ein 
hamgylchiadau.  Wrth gydnabod 

hynny o’r newydd, diolchwn, er y 

niwed a wnaed, na laddwyd ac na 

anafwyd neb yn ein hardal yng 

nghanol y llifogydd.   

 

Mor hawdd y gallasem fod wedi gweld 

pethau gwaeth fyth y dydd o’r blaen.  

Gallwn ddiolch hefyd nad effeithiwyd 

ar y cyflenwad trydan, nwy, dwr a 

charthffosiaeth ddydd Iau, gan ein bod 

yn gwybod am y difrod a achoswyd i’r 

gwasanaethau hynny mewn mannau 

eraill mewn amgylchiadau tebyg.  Yng 

nghanol y trafferthion i gyd, diolchwn 

i Dduw am bob trugaredd.   

Y dŵr 



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.  

 

Bydd yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch a gwasanaethir yno am 

5.00 o’r gloch gan Mr John H Hughes.  

Diolch iddo am ei wasanaeth. 

 

Cynhelir Oedfa Deulu yn Capel Coch 

am 10.30 o’r gloch a gwasanaethir am 

5.30 o’r gloch gan y Parchg Gwyn 

Rhydderch, Tudweiliog.  Croeso cynnes 
iddo a diolch iddo am ei wasanaeth. 

 

Byddaf yn arwain yr oedfa yn Rehoboth 

am 2.00 o’r gloch. 

 

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.  Bu Mr Myrddyn 

Pritchard , 1 Ffordd Padarn, Llanberis 

yn yr ysbyty yn ystod yr wythnos he-

fyd.  Anfonwn ein cofion at bawb sydd 

heb fod yn dda ei iechyd ar hyn o bryd 

ac yn methu dod i’r oedfaon. 
 

Pwyllgor yr Ofalaeth 
Cynhaliwyd Pwyllgor yr Ofalaeth yn 

Capel Coch nos Fercher diwethaf i dra-

fod materion ariannol y Weiniodgaeth. 

 

Diolch i’r swyddogion ac aelodau’r 

pwyllgor a ddaeth yno.   

 

Diolch yn arbennig i Mrs Bet Williams, 
Llanberis am ei holl waith fel Trysoydd 

yr Ofalaeth, ac i Miss Marian Jones,  

Dinorwig am lywyddu’r pwyllgor y 

noson o’r blaen. 

 

CICiau 
Cynhaliwyd CICiau yn Capel Coch nos 

Wener diwethaf.  Diolch i Gwenno,  

Dafydd ac Andrew am ei arwain.    

  

Clwb Plant Efe 
Cynhelir Clwb Plant Efe (ar gyfer plant 
Blwyddyn 3–6 yr ardal) yn Llanrug nos 

Fawrth yr wythnos hon. 

 

Nos Fawrth, Tachwedd 27 

6.00–7.00 o’r gloch  

Capel y Rhos, Llanrug 

 

Plentyn y Nadolig 
Mae’r bocsys Ymgyrch Plentyn y 

Nadolig (Operation Christmas Child) 
wedi cyrraedd Llandrillo yn Rhos erbyn 

hyn.   

 

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth 

eleni eto.  Diolch am y bocsys ac am yr 

arian a gafwyd at y gwaith.   

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  
Cynhel i r  Cymdei thas  Undebol 

Deiniolen yn Nhy Elidir am 7.00 o’r 

gloch, nos yfory, nos Lun, Tachwedd 

26.  Ceir 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.  Croeso cynnes i bawb. 

 

Amser dechrau oedfa 
Hyd y gwelwn, mae pawb yn fodlon â’r 

awgrym ein bod yn cychwyn oedfa’r 

hwyr yn Capel Coch am 5.00 o’r gloch 

o ddechrau’r flwyddyn ymlaen.   

 

Trefniadau oedaon  

Nadolig yn Llanberis 

Rhagfyr 16: 10.00 a.m.   

Oedfa ‘Clych Nadolig’ wedi ei threfnu 

gan Mr John H Hughes 

Rhagfyr 23: 5.00 p.m.  

Oedfa Nadolig y plant a Pharti Nadolig 

y Plant i ddilyn 

Rhagfyr 25: 10.00 a.m.  

Cymun Bore Nadolig 

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).   

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! 

 

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).   


