
Ffair Nadolig  
Cynhelir Ffair Nadolig yn Capel Coch 
ddydd Mawrth, Tachwedd 19 rhwng 2.00 
a 4.00 o’r gloch er budd Uned Alaw,    
Ysbyty Gwynedd. 
 
Ceir y stondinau arferol fel yr hamperi a’r 
cacennau, ond NID stondin Bric a Brac y 
troi hwn sylwch.  Bydd stondin deganau 
ar gyfer y Nadolig, ac os oes gennych  
deganau bron yn newydd neu mewn 
cyflwr da, a heb ddefnydd iddynt erbyn 
hyn, byddem yn falch o’u cael.  Byddwn 
hefyd yn ddiolchgar am wobrau ar gyfer y 
stondinau tombola ac ati. 
 
Edrychwn ymlaen at eich cefnogaeth fel 
arfer.  Pris mynediad fydd £1 i oedolion.    
 

Beiblau i Ysgolion 
Rwyf newydd glywed am elusen sy’n 
helpu eglwysi i ddarparu copiau o Feibl 
lliwgar i blant  blynyddoedd 2 i 6 am 
ddim ond 50 ceiniog y copi.  Byddai 
modd darparu 100 o Feiblau felly am £50.  
Yr ‘amod’ yw y byddai eglwysi wedyn yn 
darparu Beiblau i’r plant a fyddai’n 
cyrraedd Blwyddyn 2 yn y blynyddoedd 
dilynol am £5.95 y copi.  Petai 20 plentyn 
ym mlwyddyn 2, golygai hynny £119 yn 
yr ail flwyddyn.  Tybed oes un neu ragor 
o eglwysi’r Ofalaeth yn fodlon mentro 
buddsoddi arian er mwyn rhoi Beibl i’r 

plant. Yn naturiol, byddai angen gweld a 
fyddai’r ysgolion am dderbyn y fath 
gynnig.  Ond y cam cyntaf yw gwybod a 
oes gan yr eglwysi ddiddordeb. 
 

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir 

Dydd Sul, Tachwedd 10: Gwasanaethir 
am 5.00 o’r gloch gan Dr Huw Tegid 
Roberts.        
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Nos Wener, Tachwedd 8: CIC am 7.00 
o’r gloch. 
Dydd Sul, Tachwedd 10: Gwasanaethir 
am 10.00 a 5.00 o’r gloch gan y 
Gweinidog.  Gweinyddir y Cymundeb yn 
oedfa’r bore.  Bydd yr Ysgol Sul am 
11.15 o’r gloch. 
 

CARMEL 
Nos Wener, Tachwedd 8: Bydd Dwylo 
Prysur am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Tachwedd 10: Ysgol Sul am 
10.30 o’r gloch. Gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan y Parchg Gareth Edwards.   
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Tachwedd 10: Ysgol Sul am 
10.00 o’r gloch.  Gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.      

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Tachwedd 10 
5.00 p.m. - Dr Huw Tegid Roberts 
 

Tachwedd 17 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 
Tachwedd 24 

5.00 p.m. - Mr T Alun Williams 
 

 

Y mis nesaf - Llanberis 

  
Tachwedd 10 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Tachwedd 17 
10.00 a.m. - Mr Robert Morris 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
 

Tachwedd 24 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

Rwyf newydd ddysgu gair newydd; 
gair Saesneg y methais hyd yma â 
gweld gair Cymraeg cyfatebol iddo.  
Cyn gorffen y golofn hon mi geisiaf 
feddwl am gyfieithiad i backronym. 
Ond y pethau pwysicaf yn gyntaf.  
 
Berlin oedd y ddinas; 1906 oedd y 
flwyddyn; a’r union ddyddiad hwn 
oedd hi, y 3ydd o Dachwedd.  Wn i 
ddim faint o bobl oedd yn y Cynulliad 
Telegraff Di-wifr Rhyngwladol cyntaf 
na beth oedd rhychwant y trafodaethau. 
Ond fe wnaed o leiaf un penderfyniad o 
bwys trwy fabwysiadu’r Côd Morse am 
‘SOS’ fel yr arwydd safonol ar gyfer 
llongau a oedd mewn trafferthion ar y 
môr ac mewn angen am gymorth brys. 
Cyn hynny, roedd gwahanol arwyddion 
yn cael eu defnyddio gan wahanol 
wledydd, ond gwelwyd angen am un 
arwydd amlwg a fyddai’n ddealledig i 
bawb ar draws y byd.     Penderfynwyd 
y byddid o fis Gorffennaf 1908 ymlaen 
yn defnyddio’r ‘SOS’ a ddefnyddiwyd 
gynt gan longau’r Almaen.  Er hynny, 
cyndyn fu rhai cwmnïau a gwledydd 
i’w ddefnyddio; ac mae’n debyg mai 
wedi trychineb suddo’r Titanic ym mis 
Ebrill 1912 y newidiodd pethau ac y 
dechreuwyd defnyddio’r arwydd SOS 
yn gyffredinol. Anfonwyd hen arwydd 
(CQD) o’r Titanic yn ogystal â SOS. 
 
Cri am help yw ‘SOS’, sut bynnag a 
chan bwy bynnag y caiff ei anfon.  Nid 
llongau’n unig sy’n ei ddefnyddio wrth 
gwrs, ac nid mewn Morse yn unig y’i 
hafonir.  Pwy a ŵyr faint o bobl a    
achubwyd rhag peryglon o bob math 

wedi i rywrai glywed eu cri am gym-
orth trwy’r ‘SOS’. Galwad am help 
hefyd yw cri’r Cristion sy’n erfyn ar 
Dduw am faddeuant a derbyniad a 
nerth a gobaith. Beth wyddom ni tybed 
am yr argyfyngau a wnaeth i ni anfon 
ein ‘SOS’ ein hunain at y Brenin 
Mawr?  O ganol ein heuogrwydd a’n 
hunigedd a’n hofnau, ydym ni wedi 
galw ar Dduw i’n hachub a’n helpu?  
Dychmygwn y rhyddhad a brofodd 
pobl a achubwyd rhag peryglon ar fôr 
ac ar fynydd.  Ond faint wyddom ni 
am y rhyddhad a’r llawenydd a ddaw 
wrth i Dduw ateb ein cri a’n hargy-
hoeddi o’i gariad a’i ras?  Y Duw sy’n 
clywed cri yw Duw a Thad ein Har-
glwydd Iesu Grist: Duw ydyw sy’n 
caru clywed ei bobl yn galw arno am 
gymorth. Beth bynnag ein hangen, 
gallwn alw arno; ond y gri ddyfnaf a 
mwyaf sylfaenol yw cri’r enaid ar i 
Dduw ein cadw’n ddiogel yn wyneb 
angau a’i fraw.  Yn hyn o beth, gellid 
tybio bod un ystyr a roed i ‘SOS’ yn 
addas, ‘Save Our Souls’. Ydi, mae 
‘Achub ein heneidiau, O Dduw’ yn gri 
gywir a hanfodol o enau’r crediniwr. 
 
Ond nid acronym o ‘Save Our Souls’ 
na ‘Save Our Ships’ na dim arall yw 
‘SOS’. Backronym yw peth felly: rhoi 
arwyddocâd nad oedd yno’n wreiddiol 
i’r llythrennau.  Dylai’r ffaith mai yn 
yr Almaen y’i defnyddiwyd gyntaf 
ddangos nad geiriau Saesneg sydd 
wrth wraidd ‘SOS’.  Y gwir yw nad 
oes ynddo eiriau’r un iaith. A’r gair 
Cymraeg am backronym?  F’awgrym i 
ydi ‘bagronym’.      

Cri am help 

Gronyn 
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Gofalaeth Fro’r Llechen Las 
 

Cefnywaun (P), Deiniolen 
Ebeneser (A), Deiniolen 

Capel Coch a Rehoboth (P), Llanberis 
Nant Padarn A), Llanberis 
Bethlehem (A), Talybont  
Carmel (A), Llanllechid 

 
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 
Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan Mrs Nerys Griffiths.  Ni 
fydd Ysgol Sul heddiw. 
 
Gwasanaethir mewn oedfa gymundeb yn 
Neiniolen am 3.30 o’r gloch gan y 
Gweinidog.  
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch.  Gwasanaethir yn yr 
oedfa gymundeb am 5.00 o’r gloch gan y 
Gweinidog.       
 
Nid oes Ysgol Sul yn Nhalybont heddiw.  
Gwasanaethir am 2.00 o’r gloch gan y 
Parchg John Lewis Jones. 
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at bawb sydd 
heb fod yn dda ar hyn o bryd. Cofiwn yn 
arbennig am y rhai ohonoch sydd wedi 
bod yn yr ysbyty neu’n mynd yno am 
driniaeth yn fuan.  Dymunwn adferiad 
buan i chi i gyd. Anfonwn gofion hefyd 
at yr aelodau sydd mewn cartrefi preswyl 
neu gartrefi nyrsio ar hyn o bryd. 
 

Boscys Esgidiau 
Teams4U 

Os oes rhywun yn awyddus i gefnogi’r 
apêl flynyddol am anrhegion Nadolig i 
blant trwy Teams4U bydd angen y   
bocsys yng Nghilfynydd, Llanberis erbyn 
nos Fercher, Tachwedd 20 fan bellaf.  Y 
peth hawsaf wrth gwrs fyddai dod â’r 
bocs i’r capel erbyn nos Sul, Tachwedd 
17.  Ymddiheuriadau am roi cyn lleied o 
rybudd i chi.  Ond gwn fod rhai ohonoch 
eisoes yn paratoi’r bocsys p’run bynnag.  
Diolch yn fawr am bob cefnogaeth i’r 
gwaith hwn. Ffoniwch 01286 872390 os 
oes arnoch angen taflen wybodaeth a  
label ar gyfer y bocs.   
 

Diolchgarwch  
Cynhaliwyd Oedfa Ddiolchgarwch yn 
Capel Coch fore Sul diwethaf yng ngofal 
Susan Williams a’r Gweinidog a phlant 
yr Ysgol Sul.  Roedd yn braf iawn gweld 
cymaint o bobl wedi dod yno, a’r rhan 
fwyaf wedi dod ar eu hunion o wylio’r 
gêm rygbi fawr rhwng Cymru a De        
Affrica ar y teledu. Roedd pawb yn 
amlwg yn siomedig nad oedd Cymru 
wedi ennill a chyrraedd rownd derfynol 
Cwpan y Byd, ond wnaeth y siom ddim 
amharu ar fwynhad yr addoliad. Diolch 
i’r plant a gymerodd ran, a diolch i’r 
rhieni a fu’n dysgu ac yn ymarfer eu 
rhannau gyda hwy.  Diolch hefyd am y 

Balm o Salm 
 

‘Molwch yr ARGLWYDD. Da 
yw canu mawl i'n Duw ni, oherwydd 
hyfryd a gweddus yw mawl ... Y mae'n 
iacháu'r rhai drylliedig o galon, ac yn 
rhwymo eu doluriau. Y mae'n pennu 
nifer y sêr, ac yn rhoi enwau arnynt i 
gyd. Mawr yw ein Harglwydd ni, a 
chryf o nerth; y mae ei ddoethineb yn 
ddifesur ’ (Salm 147:1,3-5). 

rhoddion i’r Banc Bwyd.  Cafwyd paned 
a sgwrs ar ôl yr oedfa yn ôl yr arfer yn yr 
oedfaon teulu bob mis. 
 

Criw Carmel yn  
Nhŷ Mawr Wybrnant 
Aeth criw o Ysgol Sul a chlwb Dwylo 
Prysur Capel Carmel Llanllechid am dro 
i Dŷ Mawr Wybrnant, Penmachno ddydd 
Sadwrn, Hydref 26.  Yno wrth gwrs y 
ganed Willam Morgan, prif gyfieithydd y 
Beibl Cymraeg cyntaf a gyhoeddwyd yn 
1588.  Diolch unwaith eto i Mrs Helen 
Williams am drefnu’r ymweliad, ac am 
yr adroddiad hwn. 
 
Cafodd y bobl ifanc a'r plant ddiwrnod 
i'w gofio. Cawsom groeso cynnes gan 
Nathan Munday, ceidwad presennol Tŷ 
Mawr.  Roedd y gŵr ifanc, bonheddig 
hwn yn hyddysg iawn wrth ddangos y tŷ 

i ni; ac rwy'n siŵr fod pawb wedi dysgu 
llawer am yr orchest fawr ar gyfer ein 
cenedl a gyflawnodd yr Esgob William 
Morgan.  
 
Cartrefi yw ein thema ni yng Nghlwb 
Dwylo Prysur eleni ac roedd cael gweld 
hen dŷ o'r oes o'r blaen yn sicr o fod yn 
adeiladol hefyd.  Yn y llun gwelir y criw 
y tu allan i Dŷ Mawr. 
 

CIC 
Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r 
gloch nos Wener, Tachwedd 8.   
 

Cymdeithas Capel Coch 
Cynhelir cyfarfod nesaf Cymdeithas   
Undebol Capel Coch am 7.00 o’r gloch  
nos Fawrth, Tachwedd 12. Y gŵr gwâdd 
fydd y cerddor Robat Arwyn, Rhuthun. 
Bydd croeso cynnes i bawb. 


