
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Ionawr 15 

  10.00 a.m. - Oedfa  

  11.15 a.m. - Ysgol Sul  

    5.30 p.m. - Oedfa  

 

Ionawr 22 

  10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

   5.30 p.m. - Y Gweinidog  

 

Ionawr 29 

  10.00 a.m. a 5.30 p.m. - Y Parchg 

 Bryn Williams, Pwllheli 

  11.15 a.m. - Ysgol Sul  

Diolch i bawb sy’n arwain a chynnal 

y gwaith ieuenctid trwy CIC ac 

oedfaon MOLI ac i bawb sy’n barod i 

gymryd rhan yn yr oedfaon pan fo 

angen hynny.   

 

Diolch i bawb sy’n helpu i ddosbarth 

Gronyn i gyfeillion a chydaelodau.  

Mae’r rhestr yn faith.  Ac wrth 

ddiolch i bawb am eu gwaith, 

gwahoddwn eraill i ymuno â ni yn ein 

hoedfaon ac i fod yn rhan o waith yr 

eglwysi gyda ni. 

 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â 

theuluoedd Sasha Jarvis, Llanberis a 

Sian Davies, Bethel a  fu farw mewn 

damwain car yn Llanrug fore Sul 

diwethaf.  Cydymdeimlwn hefyd â 

theulu Jamie Pleming, Deiniolen a fu 

farw yr wythnos cynt.   

 

Brawychwyd teuluoedd a chyfeillion 

o glywed am farwolaeth tri o bobl 

ifanc yr ardal. Gobeithio’n fawr y 

caiff y tri theulu nerth Duw yn eu 

galar a’u colled.   

 

Gwefan 
Cofiwch am wefan yr Ofalaeth sy’n 

rhoi gwybodaeth am holl gyfarfodydd 

ac oedfaon yr eglwysi o ddydd i 

ddydd.  Mae’n ddigon rhwydd dod o 

hyd i’r wefan - yn gronyn.org Mae 

pob rhifyn o Gronyn i’w weld yno.   

 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Ionawr 15: Bydd yr  

Oedfa Deulu am 10.00 o’r gloch a’r 

oedfa am 5.00 o’r gloch dan 

arweiniad y Gweinidog.   

     

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fawrth, Ionawr 10: Cymdeithas 

Undebol Llanberis yn Capel Coch am 

7.00 o’r gloch yng nghwmni Mr Mei-

cal Roberts, Penygroes.  

Dydd Sul, Ionawr 15: Cynhelir 

oedfaon am 10.00 a 5.30 o’r gloch a 

bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r 

gloch.        

        

REHOBOTH 

Dydd Sul, Ionawr 15: Ni fydd oedfa. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Ionawr 15 

 10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

     5.00 p.m. - Y Gweinidog  

 

Ionawr 22 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

 5.00 p.m. - Y Parchg Eifion Williams 

      

Ionawr 29 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

    5.00 p.m. - Oedfa  

 

 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 482 - Dydd Sul, 08 Ionawr, 2012 

Cyhoeddi 
Nid y genhedlaeth iau yn unig sy’n 

gwirioni ar Facebook.  Mae pobl o bob 

oed yn defnyddio’r cyfrwng hwn i 

gysylltu â’i gilydd i rannu gwybodaeth 

ac i drafod pob math o bynciau.  Gall 

fod yn hynod o ddefnyddiol, ond gall 

hefyd fod yn beryglus.   

 

Mae’n anodd egluro Facebook i’r rhai 

ohonoch chi sy’n anghyfarwydd â’r 

cyfrwng.  Ond ceisiwch feddwl am 

osod poster ar ochr stryd neu  yn 

ffenest siop.  Mae’r poster yno i bawb 

sy’n pasio heibio ei weld.  Wrth i bobl 

ddefnyddio Facebook mae fel petaen 

nhw’n gosod poster dan drwyn degau 

(a hyd yn gannoedd o bobl) ar unwaith.  

Ac ar y poster maen nhw’n rhoi eu 

neges, yn tynnu sylw at ryw 

ddigwyddiad neu yn dweud eu barn am 

hyn ac arall.  Unwaith mae’r ‘poster’ 

wedi ei osod mae’n bosibl i gannoedd a 

miloedd o bobl ei weld.  Dychmygwch 

pa mor werthfawr yw cyfrwng felly 

pan ydych chi eisiau rhoi gwybod i 

bobl am bethau fel cyngherddau a phob 

math o ddigwyddiadau eraill.   

 

Ond weithiau, mae’r cyfrwng yn rhy 

hwylus ac yn beryglus.  Mater rhwydd 

iawn yw adrodd stori neu osod llun 

arno er mwyn i lu o gyfeillion ei 

darllen neu ei weld.  Ond yn eu brys 

gall pobl ar adegau ruthro i wneud 

hynny pan fyddai’n rheitiach iddyn 

nhw beidio.  Gall pobl gamglywed 

stori a’i hailadrodd yn anghywir heb 

fod yn siwr o’r ffeithiau.  Gall pobl 

gyhoeddi llun rhywun sy’n anfodlon 

i’w lun gael ei weld gan eraill.       

 

Mae’r Efengyl yn newyddion da i’w 

rhannu ag eraill.  A dylem wneud 

hynny trwy bob cyfrwng posibl, yn 

cynnwys Facebook os ydym yn hoff o 

hwnnw.  A’r hyn sy’n dda yw nad oes 

raid i ni oedi o gwbl rhag ei chyhoeddi.   

Stori i’w rhannu yw stori’r Efengyl.  

Ac os ydym yn credu Efengyl ein 

braint ni yw ei chyhoeddi.  Does dim 

rhaid aros am ganiatad neb i rannu’r 

newydd da am Iesu.  Does dim rhaid 

oedi a gadael i rywrai eraill gyhoeddi’r 

newydd da yn gyntaf.  Mae gennym 

Waredwr, ac y mae Duw eisiau i ni 

ddweud hynny wrth bawb. 

 

Mae’n newydd gwerth ei rannu; mae’n 

stori gwerth ei dweud; mae’n 

wahoddiad gwerth ei estyn.  Ydi, mae 

Iesu Grist yn deilwng o gael pobl yn 

dweud amdano’n glir.  A gwnawn 

hynny’n frwd a llawen, gan adael i 

bobl wybod ein bod wedi gwirioni 

cymaint ar y neges hon fel na allwn ni 

beidio â’i chyhoeddi.  Dyma neges am 

obaith i bobl mewn byd sy’n aml iawn 

yn llawn o dristwch a dioddefaint a 

siomedigaethau mawr.  Dyma neges 

am Gyfaill a Brawd sy’n medru bod yn 

gysur ac yn oleuni i bobl ym mhob oes 

ac i ni ym mhob peth.  Un peth y 

gallwn ei ddysgu oddi wrth Facebook 

yw bod modd dweud ein stori yn frwd 

ac eglur fel bod eraill yn clywed. 



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 Sul arall.  

Boed bendith Duw ar ein haddoliad.  

 

Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch a Chyfarfod Gweddi 

Dechrau’r Flwyddyn am 5.00 o’r gloch. 

 

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 dan arweiniad 

Andrew Settatree a Susan Williams. 

 

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 a Mrs Elizabeth 

Hughes, 1 Y Bwthyn, Deiniolen sydd  

yn Ysbyty Eryri, a Mr Arthur Wyn 

Rowlands, 17 Rhydfadog, Deiniolen, 

Mr Geraint Morris, Hafoty, Llanberis, 

Mrs Annie Wilson Evans, Manod, 

Ffordd Capel Coch, Llanberis a Mr Bert 

Parry, Sycharth, Llanberis yn Ysbyty 

Gwynedd.  Cofion cynnes iawn hefyd at 

bawb arall sydd heb fod mewn iechyd 

cystal ag arfer yn ddiweddar.  Dymuwn 

i chi well iechyd yn y flwyddyn 

newydd. 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â Mair 

a John Maldwyn Jones, Bethel o 

glywed am farwolaeth brawd Mair, Mr 

Berwyn Williams, Llanfairfechan 

ddydd Mercher diwethaf.  Gobeithio’n 

fawr y caiff y teulu bob nerth a chysur 

yn eu profedigaeth.   

 

A sôn am y teulu, dymunwn yn dda i 

Aeron, mab John a Mair, ar ei benodiad 

i swydd rheolwr Gwasg y Bwthyn yng 

Nghaernarfon, sef hen wasg Eglwys 

Bresbyteraidd Cymru, sy’n dal i 

argraffu holl deunydd yr enwad.  Bydd 

gan Aeron, felly, gysylltiad agos â hynt 

a helynt enwad y Presbyteriaid.  A chan 

mai’r wasg hon sy’n cysodi’r Pedair 

Tudalen yr wyf fi’n eu golygu bob 

wythnos ar gyfer y papurau enwadol, 

rwy’n debygol o gael cyfle i ddweud 

‘helo’ wrtho’n eithaf aml, ac edrychaf 

ymlaen at gael cydweithio ag ef. 

 

Moli 
Cynhelir Oedfa MOLI yn Capel Coch 

am 5.00 o’r gloch HENO, NOS Sul, 

Ionawr 8.  Estynnir croeso cynnes i 

bawb i’r oedfa hon.  Dowch atom i 

addoli Duw yn awyrgylch newydd a 

bywiog yr oedfa fisol hon. 

     

Oedfa Deulu 
Bydd gennym Oedfa Deulu yn 

Neiniolen am 10.00 o’r gloch fore Sul 

nesaf, Ionawr 15, ac edrychwn ymlaen 

at groesawu plant a’u teuluoedd atom 

fod llawer yn methu dod i’r oedfaon 

erbyn hyn ac yn gweld colli cymdeithas 

yr eglwys yn fawr iawn.  Anfonwn ein 

cofion at bob un ohonoch.   

 

Diolch yn arbennig i swyddogion yr 

eglwysi am eu ffyddlondeb. Mae 

cefnogaeth y blaenoriaid a’r diaconiaid 

yn werthfawr dros ben.  Diolch am 

gyfraniad arbennig pob un ohonynt.  

Diolch wedyn i ysgrifenyddion a 

thrysoryddion yr eglwysi a’r Ofalaeth 

am eu gwaith cyson o wythnos i 

wythnos, ac i ysgrifenyddion y 

Cyhoeddiadau am drefnu’r oedfaon o 

Sul i Sul.  Mae’r eglwysi’n ddyledus 

iawn i’r organyddion a’r cyfeilyddion 

am eu gwaith yn yr oedfaon bob amser.  

Hebddynt, byddai addoliad yr eglwysi 

yn dlotach o lawer.  Diolch hefyd i’r 

rhai sy’n croesawu pobl wrth y drysau 

a’r rhai sy’n gyfrifol am y casgliad yn 

yr oedfaon. 

 

Mae gwaith yr Ysgolion Sul wedi ei 

wneud yn dawel a chyson a ffyddlon ar 

hyd y flwyddyn, a diolchwn i’r 

athrawon yn arbennig, ond hefyd i 

bawb sy’n eu helpu, yn Neiniolen a 

Llanberis, er sicrhau bod plant yr Ysgol 

Sul yn cael eu dysgu a’u harwain yng 

ngwirioneddau’r Ffydd.  Mae’r 

paratoadau ar gyfer oedfaon arbennig 

a’r cymanfaoedd yn golygu mwy fyth o 

waith, a diolch am bob parodrwydd i 

wneud y gwaith hwnnw er budd y plant. 

 

Mae angen diolch hefyd i bawb sy’n 

gofalu am yr adeiladau yn Neiniolen a 

Llanberis a Nant Peris.  Diolch i’r rhai 

sy’n cynnal a chadw’r adeiladau, ac yn 

glanhau ac yn gofalu fod y drysau’n 

cael eu hagor a’u cau ar y Sul ac ar 

gyfer pob gweithgaredd arall. Tueddwn 

i gymryd y pethau hyn yn ganiataol. 

 

i’r gwasanaeth hwn sy’n gyfle i ni o bob 

oed ddod at ein gilydd i addoli Duw.  

Caiff yr oedfaon hyn eu cynnal yn fisol 

yn Neiniolen ar y trydydd Sul o’r mis. 

  

Cymdeithas Undebol 
Cynhelir Cymdeithas Undebol Llan-

beris yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch 

nos Fawrth, Ionawr 10.  Testun sgwrs 

Mr Meical Roberts, Penygroes fydd 

‘Llun mewn Ffram a Chymdeithas Tai 

Gwynedd’.  Mae croeso cynnes yn eich 

aros yn y Gymdeithas bob amser. 

 

Diwedd Blwyddyn 
Mae diwedd un flwyddyn a dechrau’r 

nesaf yn gyfle da i aros ennyd i ddiolch 

am bob ffyddlondeb i’r eglwysi a’u 

gwaith dros y misoedd diwethaf. 

 

Ar un wedd, gwyddom mai ‘ein 

rhesymol wasanaeth’ yw popeth a 

wnaiff pob un ohonom yng ngwaith y 

Deyrnas.  O gofio cariad rhyfeddol Iesu 

Grist tuag atom a’r fath aberth a wnaeth 

ef drosom trwy farw yn ein lle ar 

Galfaria, sylweddolwn mai bychan 

iawn yw pob ymdrech ac aberth o’n tu 

ni yn ei wasanaeth.  Ac nid oes yr un 

ohonom yn disgwyl canmoliaeth am ein 

bod yn cydnabod mai gwneud yr hyn a 

ddylem ei wneud i gydnabod daioni a 

chariad Duw atom a wnawn wrth geisio 

dilyn Iesu Grist yn ffyddlon. 

 

Ac eto, mae’n dda i ni werthfawrogi ein 

gilydd ac ymdrechion pobl eraill yng 

ngwaith yr eglwys.  Ac oherwydd 

hynny, braf iawn yw cael diolch i bawb 

a fu’n ffyddlon i’r oedfaon yn ystod y 

flwyddyn ddiwethaf.  Diolch i chi am 

eich ffyddlondeb, a gobeithio y cewch 

iechyd a nerth i bara’r un mor ffyddlon 

ar hyd y flwyddyn newydd.  Gwyddom 


