
Bocs bwyd  
Rydym yn dal i dderbyn bwydydd yn 
Capel Coch at Fanc Bwyd Caernarfon.   
 
Clywsom lawer dros y misoedd diwethaf 
am y defnydd cynyddol a wneir o’r Banc 
Bwyd ar draws y wlad.  Mae hwn wedi 
datblygu yn wasanaeth gwerthfawr ac yn 
gymorth mawr i deuluoedd ac unigolion 
sy’n cael trafferth o bryd i’w gilydd i 
brynu bwyd.   
Gallwch roi’r bwydydd yn y bocs casglu 
sydd yng nghyntedd Capel Coch.   
 

Hen Stampiau 
Cofiwch hefyd ein bod yn dal i gasglu 
hen stampiau yn Capel Coch.  Mae bocs 
ar gyfer y rheiny yn y cyntedd hefyd. 
 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Mai 22: Gwasanaethir  am 
5.00 o’r gloch gan Miss Nerys Jackson, 
Caernarfon 
 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Nos Wener, Mai 20: CIC am 7.00 o’r 
gloch.   
Dydd Sul, Mai 22: Cynhelir  Oedfa 

Deulu am 10.30 o’r gloch.   
 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Mai 22: Ni fydd oedfa. 

 
BETHLEHEM 

Dydd Sul, Mai 22: Gwasanaethir  
mewn oedfa Gymundeb am 2.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog.    

 
CARMEL 

Dydd Llun, Mai 16: Cynhelir  y ‘Te 
Bach’ am 2.30 o’r gloch.     
Nos Wener, Mai 20: ‘Dwylo Prysur’ am 
6.30 o’r gloch.   
Dydd Sul, Mai 22: Gwasanaethir  am 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.    
 

CYNLLUN EFE 
Dydd Gwener, Mai 20: Y Cyfar fod 
Gweddi wythnosol yn Cartref, Caeathro 
am 10.30 o’r gloch. 
 
 

Y mis nesaf - Deiniolen 

              
Mai 15 

5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mai 22 
5.00 p.m. - Miss Nerys Jackson 
  Caernarfon 
 

Mai 29 
5.00 p.m. - Y Parchg Dafydd Ll Hughes
  Caernarfon 
 
 

 
  

Y mis nesaf - Llanberis 
   

Mai 15 
10.00 a.m. - Y Parchg Glenys Jones 
  Pwllheli 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. -  DIM OEDFA 
 

Mai 22 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

Mai 29 
10.00 a.m. - Mr Dewi Jones 
  Pwllheli 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. -  Mr Glyn Owen 
  Llanwnda 

Brynoch chi erioed un o’r llyfrau plant 
hynny sy’n cael eu hargraffu gydag 
enw plentyn arbennig yng nghanol y 
stori?  Mae dulliau argraffu modern yn 
galluogi argraffu fersiynau unigol o 
lyfrau.  Yr un yw’r stori ym mhob llyfr, 
ond mae enw’r cymeriad yn cael ei 
newid er mwyn i enw’r plentyn sy’n 
derbyn y llyfr gael ei osod yng nghanol 
y stori honno.  Hyd y cofiaf, chafodd yr 
un o’n hogiau ni lyfr o’r fath. 

A hyd y gwn i, does neb wedi ceisio 
gwneud peth tebyg â’r Beibl gan osod 
enw plentyn yn lle un o’i gymeriadau 
cyfarwydd.  Darllen am Noa a’i arch 
a’i anifeiliaid, ac am Joseff a’i gôt y 
bydd plant o hyd.  Diolch am hynny, 
does neb, am a wn i, wedi awgrymu y 
byddai’n syniad da i gyhoeddi llyfrau a 
fyddai’n gosod Ned neu Nedw yn yr 
arc a Jac neu Jo yn y got amryliw. 

Ni welir ein henwau ar dudalennau’r 
Beibl gan nad ein stori ni a adroddir, 
ond stori’r bobl y gwelodd Duw yn dda 
eu defnyddio i gyflawni ei waith ac i 
weithredu ei fwriadau.  Ac eto, mae a 
wnelo’r cyfan â ni. Mewn rhyw ffordd, 
rydym yn rhan o’r stori. Mae hynny’n 
eglur ddigon wrth i ni feddwl am y 
gwyliau sy’n gysylltiedig â’r Ffydd 
Gristnogol.   

Rydym yn rhan o stori’r Nadolig.  
Doedden ni ddim yno gyda’r bugeiliaid 
a’r doethion wrth gwrs, ond dod i’r byd 
er ein mwyn ni a wnaeth yr Arglwydd 
Iesu.   

Rydym yn rhan o stori’r Pasg.  Nid ein 
bod yno wrth y groes neu’r bedd gwag, 
ond fe gredwn er hynny mai marw 
trosom ni a wnaeth y Gwaredwr. 

Rydym yn rhan o stori’r Dyrchafael.  
Doedden ni ddim gyda’r disgyblion yn 
gwylio Iesu’n cael ei godi i’r nefoedd, 
ond mae cysur i’w gael o gofio mai 
esgyn i eiriol trosom ni a wnaeth ein 
Harglwydd. 

A beth am y Sulgwyn?  Rydym yn 
rhan o’r stori honno hefyd.  Nid ein 
bod yno pan dywalltwyd yr Ysbryd ar 
y disgyblion.  Welsom ni mo’r tafodau 
tân; chlywsom ni mo’r sŵn a oedd yn 
debyg i wynt cryf; a doeddem ni ddim 
yn rhan o’r criw a ddechreuodd siarad 
mewn ieithoedd dieithr ar y Pentecost.   

Os rhywbeth, gall y pethau rhyfedd 
hynny olygu ei bod yn fwy anodd i ni 
ein gweld ein hunain yn rhan o’r stori 
hon.  Mae digwyddiadau’r Pentecost 
yn gallu bod mor ddieithr ac mor bell 
oddi wrth ein profiadau Cristnogol nes 
i ni feddwl nad oes a wnelo’r hanes 
hwnnw ddim â ni o gwbl.  Be wyddom 
ni am dywalltiadau nerthol o’r Ysbryd 
Glân?   

Ac eto, mewn rhyw ystyr, ein stori ni 
yw’r stori’r Pentecost hefyd gan mai’r 
un Ysbryd  a ddaeth ar y disgyblion 
yw’r Ysbryd a roddwyd i bawb sy’n 
credu yn Iesu Grist; yr Ysbryd hwnnw 
sydd ynom i’n harwain a’n diddanu a’n 
dysgu a’n nerthu bob dydd. 

Yn y stori 
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Balm o Salm 
‘Dangos dy ffyddlondeb 
rhyfeddol, ti, sy’n gwaredu 
â’th ddeheulaw y rhai sy’n 
llochesu ynot rhag eu gwrthwynebwyr.  
Cadw fi fel cannwyll dy lygad, cuddia fi 
dan gysgod dy adenydd’ (Salm 17:7–8). 

 

Heddiw 
Croeso cynnes i oedfaon Sul arall.  Boed 
bendith Duw ar ein haddoliad.   
 
Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan y Parchg Glenys Jones, 
Pwllheli.  Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 
o’r gloch.  Ni fydd oedfa heno. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog. 
 
Diwrnod y Gymanfa Ysgolion Sul yw hi 
i aelodau Carmel a Bethlehem.  Bydd 
Gymanfa yng Nghapel Pendref, Bangor 
am 10.30 o’r gloch.  Am 5.00 o’r  gloch 
heno, cynhelir Oedfa Wythnos Cymorth 
Cristnogol yn Jerusalem, Bethesda. 

Ni fydd oedfa yn Rehoboth heddiw. 
 

Cofion 
Dymunwn yn dda i bawb sydd heb fod 
yn dda eu hiechyd ar hyn o bryd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cymanfa 
Bydd Cymanfa Ysgolion Sul Dosbarth 
Bangor-Bethesda yng nghapel Pendref, 
Bangor heddiw am 10.30 o’r gloch.  Yr 
Arweinydd eleni fydd Mrs Enid Griffths. 
 
Mae gwaith plant yr ysgolion Sul wedi ei 
weld a’r arholiad wedi ei gynnal yn ystod 
yr wythnos, a chaiff y gwaith hwnnw ei 
wobrwyo yn y Gymanfa.  
 

Wythnos  
Cymorth Cristnogol 

 
Casglu o ddrws i ddrws  

Mae Wythnos Cymorth Cristnogol yn 
dechrau heddiw, ac yn para tan nos 
Sadwrn nesaf.   
 
Bydd casglyddion yn mynd o dŷ i dŷ ar 
ran yr eglwysi lleol yn Nant Peris, 
Llanberis, Deiniolen, Dinorwig,        
Talybont, Rachub a Bethesda yn ystod yr 
wythnos gyda’r amlenni coch cyfarwydd 
i dderbyn eich rhoddion. 
 
Gobeithio’n fawr y bydd pob croeso i’r 
casglyddion lle bynnag y byddant yn 
mynd.  Dymunwn bob bendith a hwyl 
iddynt gyda’r gwaith gan ddiolch ymlaen 
llaw am y cyfan y byddant yn ei wneud 
yn ystod yr wythnos.   

Bore Coffi 
Cynhaliwyd Bore Coffi dan nawdd 
Pwyllgor Cymorth Cristnogol Dyffryn 
Ogwen fore ddoe. 
 

Oedfa 
Bydd eglwysi Dyffryn Ogwen yn dod 
ynghyd heno i gynnal oedfa arbennig ar 
ddechrau Wythnos Cymorth Cristnogol.  
Cynhelir yr oedfa yng nghapel Jerusalem 
Bethesda am 5.00 o’r gloch. 
 

Llanberis 
Os ydych wedi cael amlen goch Cymorth 
Cristnogol gyda’ch copi o Gronyn 
heddiw a wnewch chi ei chadw’n ddiogel 
tan ddiwedd yr wythnos os gwelwch yn 
dda.  Os na fydd un o’r casglyddion wedi 
bod acw cyn yn ystod yr wythnos, bydd 
croeso i chi roi eich rhodd yn yr amlen 
hon a’i dychwelyd i un o swyddogion 
Capel Coch. 
 

Y Gemau 
Un o’r gweithgareddau y bydd Cynllun 
Efe  yn ei gynnal yr haf hwn fydd ‘Y 
Gemau’.  Bwriedir ymweld ag ysgolion 
cynradd i gyflwyno hanner diwrnod o 
weithgareddau ar thema Ewro 2016.   
 
Gwnaethom rywbeth tebyg y llynedd  
adeg Cwpan Rygbi’r Byd, a chafwyd 
dyddiau llwyddiannus a werthfawrogwyd 
yn yr ysgolion. 
 
Mae Andrew yn trefnu’r dyddiadau a’r 
ysgolion ar hyn o bryd. Byddwn yn mynd 
i Ysgol Dolbadarn bnawn Llun, Mehefin 
13.  Os ydych am fod yn rhan o’r gwaith 
hwn, rhowch wybod i ni mor fuan â 
phosibl.  Caiff Y Gemau eu cynnal yn 
Ysgol Penisarwaun ddydd Llun, Mehefin 
28. 
 

CIC 
Cynhelir CIC yn Capel Coch nos Wener 
nesaf, Mai 20.      
  

Cwrs Plant yn Y Bala 
Mae rhai o blant Capel Coch wedi bod yn 
y Cwrs Plant yng Ngholeg y Bala ers 
pnawn Gwener gyda phlant o Lanrug a 
Waunfawr. 
 
Mae Andrew wedi mynd yno efo nhw 
unwaith eto, ac yr ydym yn ddiolchgar 
iddo am hynny. 
 
Bydd y bws yn cychwyn adref ar ôl cinio 
heddiw, a gobeithio bydd pawb adref er-
byn tua 3.00 o’r gloch.  Gobeithio bydd 
pawb wedi cael amser da a bod yr holl 
drefniadau wedi bod yn hwylus. 
 

Casgliad y Genhadaeth 
Diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd at 
Gasgliad Cenhadol Chwiorydd Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru yn  Capel Coch y 
mis diwethaf.  Casglwyd £95.   

Wythnos  
Cymorth Cristnogol 

 

Mai 15–21 
2016 

 
Rhowch yn hael  
yr wythnos hon 

 

‘Pwy yw fy nghymydog?’ 
‘Pa fath o gymydog wyf fi?’ 


