
Bocs bwyd  
Rydym wedi ail ddechrau derbyn 
bwydydd yn Capel Coch ar gyfer Banc 
Bwyd     Arfon.  Bydd bocs yn y cyntedd 
ar gyfer unrhyw gyfraniad.   
 
Mae’r holl bryder ynghylch pris ynni a 
chostau byw yn golygu y bydd mwy fyth 
o alw am gymorth y Banciau Bwyd dros y 
misoedd nesaf. 
 

Hen Stampiau 
Rydym yn dal i gasglu hen stampiau yn 
Capel Coch.  Mae bocs ar gyfer y rheiny 
yn y cyntedd hefyd.   
 
Diolch yn fawr iawn i Haf Thomas, 
Llanrug sy’n trefnu i’r stampiau gael eu 
defnyddio i gefnogi gwaith elusennol.  
 
 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

Hydref 30 
2.00 p.m. - Y Parchg Ddr Elwyn Richards 

 
Tachwedd 6 

2.00 p.m. - Y Parchg Geraint Roberts 
 

Tachwedd 13 
2.00 p.m. - Oedfa  
 

Tachwedd 20 
2.00 p.m. - Y Parchg R O Jones 

 
 

 

Llanllechid  
 

Hydref 30 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Parchg Sarah Roberts 
 

Tachwedd 6 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 
Tachwedd 13 

10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Oedfa 
 

Tachwedd 20 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Cyfarfod Gweddi 
 

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

Hydref 30 
10.00 a.m. - Mr Dafydd Iwan 
 

Tachwedd 6 
10.00 a.m. - Mrs Nerys Griffiths 

 
Tachwedd 13 

10.00 a.m. - Oedfa  
11.15 a.m. - YsgolSul 
 

Tachwedd 20 
10.00 a.m. - Mr Richard Ll Jones 

 

 

Deiniolen  
 

Hydref 30 
3.30 p.m. - Mr Arwel Williams 
 

Tachwedd 6 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Tachwedd 13 
5.00 p.m. - Y Parchg R O Jones 

 
Tachwedd 20 

3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Tachwedd 27 
3.30 p.m. - Dr Alun Morton Thomas 
 

Storm wahanol oedd yn cyniwair yn 
San Steffan nos Fercher: storm o gread 
y Llywodraeth wrth i aelodau seneddol 
fwrw pleidlais wedi’r ddadl ynghylch 
gwahardd ffracio yn Lloegr. Yn ôl a 
glywyd, bron nad oedd ambell un yn 
bwrw ei gilydd wrth i’r Llywodraeth 
ddwyn perswâd ar eu haelodau i’w 
chefnogi. Ond doedd ennill y bleidlais 
o fawr budd i Lywodraeth Ms Truss 
gan i’r Prif Weinidog ymddiswyddo 
drannoeth.  A thybed pa storm sydd ar 
y gorwel wrth i’w phlaid unwaith eto 
ethol Arweinydd, ac o bosibl ail ethol 
Prif Weinidog a adawodd y swydd 
mewn cywilydd lai na deufis yn ôl. 
Mae miliynau’n anobeithio o feddwl 
na allan nhw wneud dim i rwystro’r 
storm nac i gysgodi rhagddi. Mae’n 
syfrdanol fod cynifer o bobl yn un o 
wledydd cyfoethoca’r byd yn arswydo 
ar drothwyr’r gaeaf na fedran nhw 
fforddio bwyd a gwres. Oes gobaith i 
ŵr a gafodd £315,000 rai dyddiau’n ôl 
am anerchiad hanner awr ac a oedd ar 
o leiaf ei drydydd gwyliau ers iddo 
ddweud y byddai’n ildio’r swydd (pan 
yw ei gyd-aelodau seneddol wrth eu 
gwaith, cofiwch) ddeall y tlodi y mae 
cynifer yn ei wynebu yng ngwledydd 
Prydain? Er cywilydd i Lywodraeth a 
fu mewn grym ers deuddeng mlynedd 
bydd  miloedd lawer yn ddibynnol ar 
haelioni cymdogion a chyd-
ddinasyddion trwy fanciau bwyd ac 
amrywiol elusennau dros y misoedd 
nesaf. Diolchwn i’r Arglwydd am yr 
haelioni hwnnw sydd mor aml, yn   
wahanol i’r mellt y noson o’r blaen, yn 
ddirgel ac o’r golwg. 

  
G

o
fa

la
e
th

 F
ro

’r
  

L
le

c
h

e
n

 L
a
s 

Gronyn 

 
Rhif 955 

23 Hydref 2022 

Roedd hi’n sioe a hanner nos Fercher 
wrth i fellten ar ôl mellten oleuo’r awyr 
a hollti tywyllwch canol nos. Wnes i 
ddim sylwi’n iawn am faint y parodd y 
mellt a’r taranau ond roedd yn amlwg 
yn syfrdanol a dramatig. Mae ymateb 
gwyddonwyr ac arbenigwyr tywydd ers 
hynny wedi cadarnhau mor 
anghyffredin mewn gwirionedd oedd y 
storm. Yn nhymor y Diolchgarwch 
cawsom ein hatgoffa o’r newydd o 
ryfeddod y Cread a gallu’r Duw sy’n 
dal i gynnal y cyfan a luniodd. Gallwn 
ddweud gyda’r Salmydd, ‘Yr oedd sŵn 
dy   daranau yn y corwynt, goleuodd dy 
fellt y byd’ (Salm 77:18).  A gallwn 
ddweud gyda’r proffwyd Jeremeia, 
‘Gwnaeth ef y ddaear trwy ei nerth,  
sicrhaodd y byd trwy ei ddoethineb, 
estynnodd y nefoedd trwy ei ddeall. 
Pan rydd ei lais, daw twrf dyfroedd yn 
y nefoedd, fe bair godi tarth o eithaf-
oedd y ddaear. Gwna fellt gyda'r glaw, 
a dwg allan wyntoedd o'i ystordai ... 
Oherwydd ef yw lluniwr pob peth, ac 
Israel yw ei lwyth dewisol.                
ARGLWYDD y Lluoedd yw ei enw 
(Jeremeia 10:12-13, 16).  

Roedd yr awr neu ddwy o fellt y noson 
o’r blaen yn ein hatgoffa o aruthredd a 
grym y Cread a’n bychander ni ein 
hunain. Ni allem ond oedi a gwylio a 
rhyfeddu a hyd yn oed arswydo wrth 
weld y fintai o fellt yn goddiweddyd y 
tywyllwch. Doedd dim y medrai neb ei 
wneud i’w rhwystro, ac o’r holl luniau 
a welwyd ers hynny mae’n amlwg bod 
pobl dros ardal eang wedi mwynhau’r 
olygfa cyn i’r storm dawelu. 

Storm fellt 
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Heddiw 
Capel Coch 

Bydd yr Oedfa Ddiolchgarwch yn Capel 
Coch am 10.30 o’r gloch yn gyfle i blant 
yr Ysgol Sul ymuno â ni yn yr addoliad.    
 

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog.  
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan 
Miss Eleri Lloyd Jones, Bangor. 
 

Carmel 
Bydd yr Ysgol Sul yng nghapel Carmel 
am 10.30 o’r gloch a gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  
 

Banc Bwyd 
Diolch yn fawr iawn am yr holl roddion a 
gafwyd at Fanc Bwyd Arfon yn yr oedfa 
Ddiolchgarwch yn Neiniolen brynhawn 
Sul diwethaf.  Mae trefnwyr y Banc 
Bwyd yn diolchgar am y rhoddion hyn 
a’r rhoddion a anfonwyd o Capel Coch yr 
wythnos ddiwethaf.   

     Diolch 
Gwnaed casgliad o £163 at Apêl Newyn 
Dwyrain Affrica Cymorth Cristnogol yn yr 
oedfa Ddiolchgarwch yng nghapel Carmel, 
Llanllechid nos Sul diwethaf.  Diolch yn 
fawr am bob cyfraniad. Diolch hefyd i bawb 
a gymerodd ran yn yr oedfa ac a fu’n trefnu 
ar ei chyfer.   

 

Diolchgarwch  
Capel Coch 

Sylwch mai am 10.30 o’r gloch (nid 10.00) 
y bydd yr oedfa Ddiolchgarwch yn Capel 
Coch  heddiw.   

 

Cofion 
Dymuniadau gorau i bawb ohonoch sydd 
heb fod yn eich iechyd arferol ar hyn o bryd, 
yn arbennig y rhai sy’n aros am driniaeth 
ysbyty neu ar ganol triniaeth. Boed i bawb 
ohonom, beth bynnag ein hamgylchiadau, 
brofi nerth a diddanwch Duw.  Gweddïwn 
yn feunyddiol dros ein gilydd a thros deulu a 
chyfeillion. 

Genesis 
 
‘Dyma genedlaethau Esau, hynny yw 
Edom. Priododd Esau wragedd o blith 
merched Canaan, sef Ada merch Elon yr 
Hethiad, Oholibama merch Ana fab Sibeon 
yr Hefiad, a Basemath merch Ismael a 
chwaer Nebaioth. Ac i Esau esgorodd Ada 
ar Eliffas; esgorodd Basemath ar Reuel; ac 
esgorodd Oholibama ar Jeus, Jalam a Cora. 
Dyma feibion Esau a anwyd iddo yng 
ngwlad Canaan. Cymerodd Esau ei wrag-
edd, ei feibion a'i ferched, a phob aelod o'i 
deulu, ei wartheg a'i holl anifeiliaid, a'r holl 
feddiant a gafodd yng ngwlad Canaan, ac 
aeth draw i wlad Seir oddi wrth ei frawd 
Jacob. Yr oedd eu cyfoeth mor fawr fel na 
allent gyd-fyw, ac ni allai'r wlad lle'r oedd-
ent yn byw eu cynnal o achos eu hanifeil-
iaid. Felly arhosodd Esau, hynny yw Edom, 
ym mynydd-dir Seir’ (Genesis 36:1-8). 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mr Keith Thomas, 2 
Tan-y-Garth, Rachub yng nghapel Car-
mel ddydd Mercher diwethaf, Hydref 19 
dan  arweiniad y Gweinidog a’r Parchg 
Dafydd Coetmor Williams. Mrs Helen 
Williamss oedd yr organydd. 
 
Bu farw Keith yn 75 mlwydd oed yn Ys-
byty Gwynedd ar Hydref 11. 
Cydymdeimlwn â’i briod Val a’u meibi-
on Paul a Jonathan a’u merched yng 
nghyfraith  Siân a  Leanne, ac â brawd 
Keith, Andrew yn eu colled.  
 
Dyn ei filltir sgwâr oedd Keith. Wedi ei 
fagu ym Maes Coetmor, Bethesda ym-
gartrefodd yn Nhan-y-Garth, lle magodd 
ef a Val eu dau fab. Bu’n gweithio fel 
mecanic cyn derbyn swydd fel ffitar yn 
Chwarel y Penrhyn. Yno bu’n gweithio 
wedyn hyd ei ymddeoliad. Roedd yn 
gymeriad tawel a hoffus, ac yn ŵr a thad 
ffyddlon a charedig. Cafodd waeledd blin 
dros y flwyddyn ddiwethaf, ac mae’r   
teulu’n ddiolchgar am y gofal a gafodd 
gan bawb a fu’n gweini arno.  
 
Bydd y rhoddion a dderbynnir er cof am 
Keith yn cael eu trosglwyddo i’r Ysgol 
Sul yng nghapel Carmel. Diolch yn fawr 
iawn i’r teulu am benderfynu hynny. 
 

Bwrlwm  
Cynhelir Bwrlwm yn festri Bethlehem 
Talybont ddydd Iau, Hydref 27.  Bydd 
croeso cynnes i bawb am baned a sgwrs. 

 

Pwyllgor Carmel 
Cynhelir Pwyllgor Ymddiriedolwyr 
Capel Carmel Llanllechid am 7.00 o’r 
gloch nos Iau, Hydref 27. 
 

Dwylo Prysur 
Cynhelir clwb Dwylo Prysur yng      
nghapel Carmel am 6.30 o’r gloch nos 
Wener, Hydref  28. 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â theulu Mr Godfrey 
Northam, Llwyn Bedw, Rachub a fu farw 
gartref fore Sul, Hydref 16.  Roedd yn 
ddiacon gweithgar yng nghapel Carmel 
ac yn fawr ei gyfraniad i waith yr eglwys 
ac i bob math o weithgareddau o fewn ei 
gymuned. Yn gynharach eleni cydnabu’r 
eglwys ei wasanaeth arbennig fel un o 
athrawon yr Ysgol Sul am hanner can 
mlynedd. Daliodd i fynychu’r oedfaon y 
misoedd diwethaf er bod ei iechyd yn 
dirywio. Cynhelir gwasanaeth angladd 
yng nghapel Carmel am 10.30 o’r gloch 
fore Sadwrn, Hydref 29.  Cydymdeimlwn 
â’i fab Geraint a’i ferch Tegwen a’r teulu 
cyfan. 

 
Cydymdeimlwn â theulu Mr John B 
Jones, Ceris, Deiniolen a fu farw ddydd 
Mawrth, Hydref 18 yn Ysbyty Gwynedd. 
Bu’n ddiacon gweithgar yng nghapel 
Ebeneser am flynyddoedd lawer, a 
chyflawnodd sawl swydd arall yno, yn 
cynnwys Ysgrifennydd yr eglwys a’i 
Phwyllgor Adeiladau. Cynhelir angladd 
John ddydd Gwener, Hydref 28. Bydd 
gwasanaeth cyhoeddus ym Mynwent 
Machpela am 12.00 o’r gloch yn dilyn 
gwasanaeth preifat yn ei gartref.  
Cydymdeimlwn a’i briod Mari, a’i fab 
Dyfan a’r teulu cyfan yn eu colled.  
 
Cydymdeimlwn hefyd â theulu Mr Keith 
Roberts, Rallt Isaf, Llanberis a fu farw 
ddydd Sul, Hydref 9, gwta ddwy flynedd 
wedi marwolaeth ei briod Jane. Bydd yr 
angladd yn Amlosgfa Bangor am 11.00 
o’r gloch ddydd Iau, Hydref 27.   
 

Cyfarfod Chwarter 
Cynhelir Cyfarfod Chwarter Cyfundeb 
Annibynwyr Gogledd Arfon yn y Capel 
Coffa, Cyffordd Llandudno, am 7.00 o’r 
gloch, nos Fercher, Tachwedd  9.  Bydd y 
Pwyllgor Gwaith yn festri Bethlehem 
Talybont ddydd Llun, Hydref 24. 
 


