
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Rhagfyr 4 

10.00 a.m. - Oedfa’r  Adfent 

11.15 p.m. - Ysgol Sul  

  5.30 p.m. - Gwasanaeth Nadolig 

Undebol yn Eglwys Sant Padarn 

 

Rhagfyr 11 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.15 p.m. - Ysgol Sul  

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Rhagfyr 18 

  10.00 a.m. - Y Parchg Trefor Jones 

  11.15 a.m. - Ysgol Sul  

    5.30 p.m. - Oedfa Nadolig y Plant 

 

Rhagfyr 25 (Dydd Nadolig) 

  10.00 a.m. - Oedfa Gymun  

Coleg y Bala 
Mae rhaglen 2012 Coleg y Bala wedi 

cyrraedd, a gwelwn mai’r dyddiad 

sydd wedi ei roi ar gyfer ein 

hymwelaid â’r Coleg y flwyddyn 

nesaf yw’r penwythnos, Mai 18-20.  

Bydd y cwrs hwn ar gyfer plant 8-12 

oed unwaith eto. 

 

Parti Nadolig 
Bydd dwy Ysgol Sul yr Ofalaeth yn 

cael eu parti Nadolig efo’i gilydd yn 

festri Capel Coch eleni eto.  Dyna 

fu’r drefn ers blwyddyn neu ddwy 

erbyn hyn.  Byddwn yn trefnu’r 

dyddiad mor fuan â phosibl.  

 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Rhagfyr 7: Cyfarfod 

Gweddi Efe yn Capel Coch am 7.00 

o’r gloch. 

Dydd Sul, Rhagfyr 11: Bydd yr 

Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch.  

Gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan 

Mr Arwel Williams, Caernarfon.   

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fawrth, Rhagfyr 6: Cyfarfod 

Nadolig y Gymdeithas Undebol yn 

Capel Coch am 7.00 o’r gloch. 

Nos Fercher, Rhagfyr 7: Cyfarfod 

Gweddi Efe yn Capel Coch am 7.00 

o’r gloch. 

Nos Wener, Rhagfyr 9: Cynhelir 

CIC a CICiau Nadolig am 7.00 o’r 

gloch. 

D y d d  S u l ,  R h a g f y r  1 1 : 

Gwasanaethir am 10.00 o’r gloch gan 

y Gweinidog.  Bydd yr Ysgol Sul am 

11.15 o’r gloch.  Cynhelir Oedfa 

MOLI am 5.00 o’r gloch dan 

a r we in iad  yr  i euenc t i d  a ’u 

harweinwyr.    

        

REHOBOTH 

D y d d  S u l ,  R h a g f y r  1 1 : 

Gwasanaethir am 2.00 o’r gloch gan 

y Gweinidog.   

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Rhagfyr 4 

  9.30 a.m. - Y Gweinidog 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Mr Aled Ifan 

 

Rhagfyr 11 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Mr Arwel Williams 

 

Rhagfyr 18 

  10.00 a.m. - Oedfa Nadolig y Plant 

     5.00 p.m. - I’w drefnu 

 

Rhagfyr 25 (Dydd Nadolig) 

  10.00 a.m. - Cymun yn Capel Coch 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 478 - Dydd Sul, 04 Rhagfyr, 2011 

Gary Speed 
Diwrnod rhyfedd iawn oedd wythnos i 

heddiw.  Cyrhaeddais adref amser 

cinio wedi’r oedfa yn Nhanycoed a’r 

cwestiwn cyntaf ofynwyd i mi oedd, 

‘Glywaist ti am Gary Speed?’  Doedd 

gen i mo’r syniad lleiaf beth oeddwn i 

fod wedi ei glywed, a fedrwn ni ddim 

credu’r hyn a glywais wedyn am ei 

farwolaeth sydyn a chwbl annisgwyl.   

 

Rwy’n dal i deimlo’n euog am feddwl 

yn fuan iawn y byddai hyn yn golygu 

cam yn ôl i’n tim pêl droed 

cenedlaethol a wnaeth mor dda’n 

ddiweddar.  Oherwydd o’i gymharu â 

phoen a loes teulu Gary Speed, dibwys 

iawn yw hynt a helynt unrhyw dim. 

 

Mae’n naturiol mai un o’r cwestiynau a 

ofynnir amlaf yn dilyn hunanladdiad 

yw ‘Pam?’  Mae’n gwestiwn mor 

anodd ei ateb, ac yn sicr yn amhosibl ei 

ateb o bell, pan nad ydym yn adnabod 

y person.  I raddau helaeth, hyd yma 

beth bynnag, fe ymataliodd pobl rhag 

ymbalfalu am atebion.  Ond un peth 

a’m trawodd yn od oedd rhywbeth a 

ddarllenais ym mhapur newydd y 

Guardian fore Llun, lle dywedodd un 

colofnydd ‘mai’r un peth y gallwn fod 

yn sicr ohono oedd nad oedd a wnelo’r 

hyn a ddigwydodd ddim â phêl droed’. 

 

Fedrwn i yn fy myw a deall sut gallai’r 

dyn ddweud hynny.  Oherwydd yr unig 

beth y gallwn fod yn sicr ohono yw 

nad ydym yn gwybod.  Ŵyr neb pam y 

penderfynodd Gary Speed ei ladd ei 

hun, ac felly ynfydrwydd yw datgan 

nad oedd a wnelo ddim â hyn ac arall.  

Mae bywyd a’i broblemau mor 

gymhleth, a phwy a ŵyr sut y mae un 

peth yn effeithio ar bethau eraill, a sut 

y mae naill ran ein bywydau’n 

dylanwadu ar rannau eraill? 

 

Gweddiwn dros bobl sy’n ei chael yn 

anodd gweld sut allan nhw ddal ati yn 

wyneb pethau sy’n eu poeni.  Yn aml 

iawn, nid yw’r gofidiau’n amlwg i bobl 

eraill, ac oherwydd hynny mae’n 

bosibl mai ‘gweddio yn y tywyllwch’ y 

byddwn ni, heb wybod hyd yn oed dros 

bwy yr ydym yn gweddio.  Weithiau, 

mae gweddiau cyffredinol yn bethau 

i’w hosgoi, gan ei bod yn dda i ni fod 

yn benodol ac enwi pobl gerbron Duw, 

yn ein gweddiau personol yn sicr os 

nad yn ein gweddiau cyhoeddus hefyd.  

Ond wrth weddio dros y gofidus, 

mae’n bosibl mai’r unig beth y gallwn 

ei wneud yw gweddio’n gyffredinol 

‘dros bawb sy’n cael eu poeni’, ac sydd 

o bosibl yn ystyried hunanladdiad.  

Ond os na fedrwn ni enwi pobl, ac os 

na wyddom ni dros bwy yn union yr 

ydym yn gweddio, ein cysur mawr yw 

bod y Duw Hollalluog yn gwybod i’r 

dim.   

 

A heddiw, wythnos yn ddiweddarach 

cyflwynwn deulu Gary Speed, ynghyd 

â theulu galar ym mhob man, i ofal 

Duw, gan ddeisyf ei nerth a’i gysuron 

iddynt yn eu profedigaeth.  



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 
A hithau’n Sul cyntaf mis Rhagfyr, 

croeso cynnes i oedfaon y Sul.  Boed 

bendith Duw ar ein haddoliad.  

 

Cynhelir oedfa Adfent, a drefnwyd gan 

Mr John H Hughes, yn Capel Coch am 

10.00 o’r gloch.  Cymerir rhan gan 

aelodau’r eglwysi a rhieni’r Ysgol Sul.  

Diolch yn fawr iawn i bawb sy’n 

cymryd rhan, ac i Mr Hughes am 

drefnu.  Cynhelir yr Ysgol Sul am 11.15 

o’r gloch.  Cofiwch nad oes oedfa yn 

Capel Coch heno, ond bod oedfa 

undebol i ddathlu’r Nadolig yn Eglwys 

Sant Padarn am 5.30 o’r gloch   

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfa yn 

Neiniolen am 9.30 o’r gloch.  Bydd yr 

Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  

Gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan Mr 

Aled Ifan, sy’n weithiwr ieuenctid yng 

ngofalaeth Bresbyteraidd Bangor a’r 

cylch, ac estynnir croeso cynnes iddo 

atom unwaith eto, a diolch iddo am ei 

wasanaeth. 

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr 

Elwyn Morris, Oakfield, Ffordd Capel 

Coch, Llanberis a Mrs Jennie 

Goldsworthy, Hafod Oleu, Deiniolen yn 

Ysbyty Eryri; a Mrs Annie Wilson 

Evans, Manod, Ffordd Capel Coch  a 

Mr Arthur Wyn Rowlands sydd yn 

Ysbyty Gwynedd.  Dymuniadau gorau 

hefyd i bawb arall sydd heb fod yn dda 

ar hyn o bryd. 

 

 Oedfa undebol 
Cynhelir  Gwasanaeth Undebol, 

‘Nadolig ar Lafar ac ar Gân’, yn Eglwys 

Sant Padarn am 5.30 o’r gloch HENO 

nos Sul, Rhagfyr 4. 

 

Gwneir casgliad er budd Cynllun Efe.   

 

Cymerir rhan gan Lleisiau Lliwedd a 

Chôr Meibion Peris. 

 

Bydd yn gyfle cynnar i’r eglwysi a’r 

gymuned ddod at ei gilydd i ddathlu’r 

Nadolig.  Croeso cynnes i bawb. 

 

Cymdeithas Undebol 

Llanberis 
Cynhel i r  Cyfar fod  Nadol ig  y 

Gymdeithas Undebol yn Capel Coch 

am 7.00 o’r glochm nos Fawrth yr 

wythnos hon, Rhagfyr 6.  Cymerir rhan 

gan Lleisiau Lliwedd dan arweiniad 

Gareth Jones a Marcia Thomas.  Bydd 

cyfle i’r gynulleidfa ganu a chlywed 

darlleniadau addas i’r Wyl.  Bydd 

paned a mins pei fel arfer, ac estynnwn 

groeso cynnes i aelodau a rhai sydd heb 

fod yn aelodau i ddathlu’r Nadolig.   

 

Cofiwch sôn wrth eraill am y cyfarfod 

hwn. 

Cyfarfod Gweddi 

Efe 
Cynhelir Cyfarfod Gweddi Efe yn 

Capel Coch am 7.00 o’r gloch nos 

Fercher yr wythnos hon, Rhagfyr 7. 

 

Mae hwn yn gyfle bob mis i weddio 

dros waith Efe yn yr ardal, ond mae 

hefyd yn gyfle i weddio dros waith yr 

Efengyl yn ehangach yn y fro. 

 

Mae croeso cynnes i unrhyw un ymuno 

â ni nos Fercher. 

 

Clwb Gwyliau Efe 
Bydd Cynllun Efe yn cynnal Clwb 

Diwrnod yn ystod Gwyliau’r Nadolig.  

Cynhelir y Clwb yn Y Ganolfan yn 

Llanberis rhwng 10.00 a 2.00 o’r gloch 

ddydd Llun, Rhagfyr 19. 

 

Mae Andrew am anfon gwahoddiadau i 

blant Blwyddyn 3-6 ysgolion y fro a 

gobeithir gweld plant o wahanol 

bentrefi’r ardal yn dod at ei gilydd. 

 

Mae hwn yn dilyn y Clwb Gwyliau a 

gynhaliwyd yn Llanrug yn ystod 

gwyliau’r haf eleni. 

 

Rheithor Newydd 
Mae’r Eglwys yng Nghymru wedi 

penodi Rheithor newydd i’r pum 

eglwys sydd wedi bod gyda’i gilydd ers 

rhai blynyddoedd erbyn hyn.   

 

Bydd y Parchg Carol Roberts yn 

dechrau ei gwaith yn yr ardal cyn y 

Nadolig, a deallwn y cynhelir cyfarfod 

i’w sefydlu a’i chroesawu i’r ardal nos 

Fawrth, Rhagfyr 13.  Daw yma i’r ardal 

o Fangor yn olynydd i’r Parchg Robert 

Townsend yn yr eglwysi. 

CIC a CICiau 
Cynhelir CIC a CICiau yn Capel Coch 

rhwng o 7.00 hyd 8.30 o’r gloch nos 

Wener nesaf, Rhagfyr 9. 

 

Bydd gennym weithgaredd arbennig ar 

gyfer y Nadolig y tro hwn. 

 

Wnewch chi atgoffa’r ieuenctid 

(Blwyddyn 6-9) am y noson os 

gwelwch yn dda. 

 

Oedfa Deulu 

Deiniolen 
Cynhaliwyd Oedfa Deulu yn Neiniolen 

fore Sul diwethaf, ac roedd ymateb y 

plant yn arbennig o dda unwaith eto.  

Gobeithio eu bod wedi mwynhau’r 

oedfa.  Oedfa’r Nadolig fydd yr Oedfa 

Deulu nesaf, am 10.00 o’r gloch fore 

Sul, Rhagfyr 18. 

 

Cymdeithas Undebol 

Deiniolen 
Cynhaliwyd Cymdeithas Undebol 

Deiniolen nos Lun diwethaf.  Cafwyd 

sgwrs gan y gofaint, Ann Catrin Evans, 

am ei gwaith, a chyfle i weld 

enghreifftiau o’r gemwaith y mae wedi 

ei gynllunio a’i greu.  Diolchwyd iddi 

gan Mr Joh n Ll. Williams, Penygolwg. 

Moli 
Cynhelir Oedfa MOLI yn Capel Coch 

am 5.00 o’r gloch nos Sul nesaf, 

Rhagfyr 11.   

 

Gwahoddwn bawb ohonoch i ymuno yn 

yr oedfa.  Byddai’n braf iawn gweld 

teuluoedd yn ymuno â’r oedfa hon sy’n 

cael ei gwerthfawrogi’n arw o fis i fis. 


