
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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  

Oedfa undebol 
Cynhaliwyd Gwasanaeth Undebol, 

‘Nadolig ar Lafar ac ar Gân’, yn 

Eglwys Sant Padarn nos Sul diwethaf.  

Yn absenoldeb anorfod y Parchg 

Lloyd Jones, fe lywyddais i’r 

cyfarfod a chymerwyd rhan gan 

Lleisiau Lliwedd a Chôr Meibion 

Dyffryn Peris.  Mr John Hughes a 

ddarllenodd ar ran Capel Coch.  

Gwnaed casgliad at Gynllun Efe.   

 

Cymdeithas Undebol 
Cynhaliwyd Cyfarfod Nadolig 

Cymdeithas Undebol Llanberis yn 

Capel Coch nos Fawrth diwethaf.  

Trwy’r carolau a’r darlleniadau bum 

yn sôn am rai o’r teitlau sydd i’r 

Arglwydd Iesu yn y Beibl.  Gareth 

Jones oedd yr organydd, a diolchwyd 

i bawb gan Mr John Hughes.  Wedi’r 

gwasanaeth, cafwyd paned a mins 

pei, bara brith a chacen, a diolch 

unwaith eto i bawb a baratodd y 

lluniaeth hwnnw ar ein cyfer.   

 

Ffair Nadolig 
Erbyn hyn, mae cyfanswm yr arian a 

dderbyniwyd yn Ffair Nadolig Capel 

Coch yn £700.  Diolch yn fawr 

unwaith eto am y gefnogaeth a 

gafwyd i’r ymdrech hon er budd 

Cronfa Capel Coch. 

 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Rhagfyr 14: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Rhagfyr 18: Oedfa 

Nadolig y plant am 10.00 o’r gloch a 

Gwasanaeth Carolau yng ngofal yr 

aelodau am 5.00 o’r gloch.     

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Rhagfyr 14: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

D y d d  S u l ,  R h a g f y r  1 8 : 

Gwasanaethir am 10.00 o’r gloch gan 

y Parchg Trefor Jones, Caernarfon.  

Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r 

gloch a gwasanaeth Nadolig y plant 

am 5.30 o’r gloch.      

        

REHOBOTH 

Dydd Sul, Rhagfyr 18: Oedfa yng 

ngofal Mr John H Hughes am 2.00. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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. - Gwasanaeth Carolau  

 

Rhagfyr 25 (Dydd Nadolig) 

  10.00 a.m. - Cymun yn Capel Coch 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 479 - Dydd Sul, 11 Rhagfyr, 2011 

Adyn unig 
Peidiwch â gofyn i mi egluro’r 

materion dyrys a barodd i David 

Cameron fod fel adyn unig ym Mrwsel 

y noson o’r blaen.  Mynnodd na 

fyddai’n arwyddo’r cytundeb ar drethi 

a chyllideb a fwriadwyd i wynebu’r 

argyfwng dyledion o fewn gwledydd y 

’parth ewro’ os na chai sicrwydd o 

amodau arbennig i’r ‘Ddinas’ (neu’r 

diwydiant ariannol yn Llundain).  

Chafodd o mo hynny, a gwrthododd 

a r w y d d o ’ r  c y t u n d e b  a r  r a n 

Llywodraeth gwledydd Prydain, er bod 

26 aelod arall yr Undeb Ewropeaidd 

wedi ei arwyddo. 

 

Y drwg efo’r hyn a wnaeth Mr 

Cameron yw ei bod yn anodd dweud 

beth a ddigwydd o ganlyniad i hynny, a 

pha effaith a gaiff ei benderfyniad ar 

wleidyddiaeth a lles economaidd 

Ewrop, a gwledydd Prydain yn 

arbennig, y blynyddoedd nesaf hyn.   

 

Gall dilyn y llwybr unig fod yn beth 

clodwiw i’w wneud ar adegau.  Ond ar 

adegau eraill gall fod yn beth annoeth 

ac anghywir.  Mae Mr Cameron yn 

amlwg yn mynnu mai ef sy’n iawn, a’i 

fod wedi gwneud y peth gorau er lles 

gwledydd Prydain.  Ond mae eraill o’r 

farn iddo wneud camgymeriad mawr 

ac y bydd y gwledydd hyn yn dioddef 

oherwydd hynny.   

 

Nid yw sefyll yn erbyn y llanw ynddo’i 

hun na da na drwg.  Gallwn anghytuno 

â phawb arall, ac weithiau byddwn yn 

gywir i wneud hynny, ond dros arall yn 

anghywir.  Er enghraifft, os yw pawb 

arall yn mynnu bod dau a dau yn 

bump, rydym yn iawn i fynnu mai 

pedwar yw’r ateb.  Ond os dywed 

pawb arall bod pump a phump yn 

ddeg, waeth i ni heb a bod yn wahanol 

a dweud mai deuddeg sydd gywir. 

 

Galwad i sefyll yn gadarn dros Iesu 

Grist yw galwad Duw arnom.  Os bydd 

pawb arall yn ei wrthod a’i wadu, 

byddwn ni’n ei arddel fel Arglwydd a 

Gwaredwr.  Ein gobaith, wrth gwrs, yw 

cael ei arddel gydag eraill, fel rhan o 

gwmni o Gristnogion.  Ond hyd yn oed 

pe na fyddai neb arall yn sefyll gyda ni, 

rydym wedi ein galw i gyffesu Iesu 

Grist yn Arglwydd.  A’r cysur sydd 

gennym o gredu’r Beibl yw mai ni 

fyddai’n iawn.  Pe byddai’r byd i gyd 

yn dadlau mai celwydd yw’r Efengyl, 

byddai’r Cristion yn mynnu - ac yn 

gwybod yn nyfnder ei galon - mai ef 

sy’n iawn, ac mai gallu Duw yw’r 

Efengyl hon er iachawdwriaeth i bawb 

sy’n credu. 

 

Nid yw’r Efengyl yn dibynnu arnom 

ni.  Nid faint o bobl sy’n ei chredu sy’n 

penderfynu os yw’n wir ai peidio.  Y 

mae yn wir am mai neges y Duw Byw 

ydyw i ni.  Gweddiwn felly am y gras i 

allu sefyll - pe byddai raid - fel adyn 

unig dros y ffaith sylfaenol hon.  Beth 

bynnag a wna neu a ddywed eraill, 

daliwn wrth ein cyffes.   



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.  

 

Bydd yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan Mr Arwel Williams, 

Caernarfon, a diolchwn iddo am ei 

wasanaeth. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfa yn Capel 

Coch am 10.00 o’r gloch.  Bydd yr 

Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch, ac oedfa 

MOLI am 5.00 o’r gloch. 

 

Byddaf yn arwain yr oedfa yn Rehoboth 

am 2.00 o’r gloch. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr 

Elwyn Morris, Oakfield, Ffordd Capel 

Coch, Llanberis yn Ysbyty Eryri; a Mrs 

Annie Wilson Evans, Manod, Ffordd 

Capel Coch; Mr Arthur Wyn Rowlands, 

17 Rhydfadog, Deiniolen; a Mr Bert 

Parry, Sycharth, Llanberis sydd yn 

Ysbyty Gwynedd.   

 Cydymdeimlo  
Cydymdeimlwn â theulu Mrs Jennie 

Goldsworthy, 34 Hafod Oleu, Deiniolen 

a fu farw yn Ysbyty Eryri ddydd Sul 

diwethaf, Rhagfyr 4, yn 90 mlwydd 

oed.  Cynhaliwyd ei hangladd yn 

Amlosgfa Bangor ddydd Gwener, 

Rhagfyr 9 dan arweiniad y Gweinidog 

a’r Parchgn Brian Wright, Cyffordd 

Llandudno ac Olaf Davies, Bangor.   

 

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i 

Eurwen a Brian, a Selwyn ac Olwen a’u 

teuluoedd, ac i chwiorydd a brawd Mrs 

Goldsworthy, Elizabeth, Nancy a 

Gareth a’r holl deulu yn eu colled.  

Roedd ganddi bedwar o wyrion a deg o 

wyresau, gyda’r ieuengaf wedi ei geni y 

diwrnod cyn i Mrs Goldsworthy farw.  

Cafodd ei magu yng nghapel Libanus, 

Clwt-y-bont, ond ymaelododd Mrs 

Go ld s wo r t h y  â ’ r  eg l wys  yn g 

Nghefnywaun wedi iddi briodi â Mr 

Eric Goldsworthy; a bu’n aelod 

f fyddlon iawn yno ar  hyd  y 

b l y n y d d o e d d .   R o e d d  h o l l 

weithgareddau’r eglwys yn bwysig iddi, 

a byddai’n mynychu’r oedfaon a’r 

gwahanol gyfarfodydd yn gyson, ble 

bynnag y byddai’r rheini’n cael eu 

cynnal.  Daliodd y cysylltiad â Libanus 

hefyd, a byddai wrth ei bodd yn ymuno 

â’r gynulleidfa yno pan ddeuai cyfle.  

Roedd yn wraig dawel, barchus y bydd 

gennym atgofion melys iawn am ei 

hynawsedd a’i haddfwynder a’i haelioni 

a’r hyfrydwch a gafwyd yn ei chwmni.  

Yn y capel, yn ei chartref, ac yn ei 

gwaith, yr un oedd Mrs Goldsworthy 

heb os: cymdoges a chyfaill ffyddlon, a 

Christion ffyddlawn.  Roedd yn berson   

gwydn a phenderfynol, a bu hynny’n 

sicr o gymorth y blynyddoedd diwethaf 

yma i allu aros yn ei chartref ei hun, er 

gwaethaf pob llesgedd.   

CIC a CICiau 
Cynhaliwyd CIC a CICiau yn Capel 

Coch echnos, a chan mai hwn oedd y 

cyfarfod olaf cyn y Nadolig trefnwyd  

Noson Pitsa.  Doedd dim un darn ar ôl 

yn y bocsys pitsa mewn dim o dro, a 

hynny’n awgrymu bod pawb wedi 

mwynhau’r bwyd!   

 

Cafwyd hwyl hefyd yn chwarae gemau, 

a gwnaed tri dyn eira digon o ryfeddod 

efo papur toiled a selotep a llawer iawn 

o  ddychmyg.   

 

Ar ddiwedd y noson, cafwyd sgwrs am 

y Nadolig a’r Gair a ddaeth yn gnawd 

gan Andrew.  Mi gewch chi geisio 

dyfalu sut oedd llun o jar Chille Con 

Carne yn help i egluro’r neges fawr a 

rhyfeddol hon i’r ieuenctid mewn 

ffordd mor eglur.  

 

Diolch yn fawr iawn i Andrew a 

Dafydd a Gwenno am eu hymroddiad 

i’r gwaith hwn bob yn ail nos Wener., 

ac i’r ieuenctid am ddod yn ffyddlon i’r 

cyfarfodydd.  Rydym yn falch iawn o’u 

gweld bob tro.  

Diolch 
Diolch i bawb a gymerodd ran yn yr 

oedfa Adfent yn Capel Coch fore Sul 

diwethaf dan arweiniad Mr John 

Hughes. 

 

Parti Nadolig 
Cynhelir Parti Nadolig i blant dwy 

Ysgol Sul yr Ofalaeth yn festri Capel 

Coch nos Fawrth, Rhagfyr 20, am 5.00 

o’r gloch.    

 

Dydd Nadolig 
Cynhelir un oedfa i’r Ofalaeth yn Capel 

Coch fore dydd Nadolig, sydd eleni fel 

y gwyddoch ar y Sul.   

 

Cynhelir y Gwasanaeth Cymun am 

10.00 o’r gloch, ac estynnir croeso 

cynnes i bawb ymuno â’r oedfa hon. 

 

Cyfraniadau 
Ar ran trysoryddion yr eglwysi, dyma 

air i’ch atgoffa y byddant yn falch o 

dderbyn eich cyfraniadau ariannol ar 

gyfer y flwyddyn hon erbyn dydd olaf y 

flwyddyn os gwelwch yn dda.  Bydd 

hynny yn hwyluso eu gwaith yn fawr.  

Gan fod diwrnod cynta’r flwyddyn 

newydd yn ddydd Sul, cofiwch nodi ar 

eich amlenni casglu os mai cyfraniad at 

2011 ynteu 2012 fydd unrhyw arian y 

byddwch yn ei roi y diwrnod hwnnw. 

Moli 
Cynhelir Oedfa MOLI yn Capel Coch 

am 5.00 o’r gloch HENO, Rhagfyr 11.   

 

Heno cawn gwmni Mr Kent Morris, o 

Fangor.  Americanwr yw Kent, ond 

mae wedi ymgartrefu yng Nghymru ers 

blynyddoedd bellach ac wedi dysgu 

Cymraeg yn rhugl wedi iddo ddod yma 

yn wreiddiol gyda chriw o bobl ifanc i 

genhadu.   

 

Bydd Kent yn rhoi anerchiad yn yr 

oedfa heno, ac estynnwn groeso cynnes 

iddo atom.  

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 ar gyfer plant 

yr ardal.   


