
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Ionawr 13 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Ionawr 20 

10.00 a.m. - Mr Huw Tegid Roberts 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Mr Huw Tegid Roberts 

 

Ionawr 27 

10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

mai Cadi Thomas fyddai’n derbyn y 

tlws am ddarllen stori yr oedd hi ei hun 

wedi ei hysgrifennu.  Llongyfarchiadau 

mawr iddi, a diolch yn fawr iawn i bawb 

a gymerodd ran, ac i Dafydd Iwan am ei 

gefnogaeth.  Diolch i bawb a ddaeth yno 

i gefnogi.  A diolch wrth gwrs i’r 

trefnwyr, Aled Gwyn, Iolo, Sion Ifan ac 

Aled Sion.  Gwnaed elw o £170. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Ionawr 13 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Cyfarfod Gweddi 

 

Ionawr 20 

10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Ionawr 27 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg Eifion Williams 

  Llanfairfechan 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Ionawr 16: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Ionawr 20:  Cynhelir oedfa 

Deulu am 10 .00  o’r  gloch a 

gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 

Gweinidog. 

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Ionawr 16: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Ionawr 20: Gwasanaethir am 

10.00 a 5.00 o’r gloch gan Mr Huw    

Tegid Roberts, Llangefni.  Bydd yr 

Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.   

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Ionawr 20: Gwasanaethir am 

2.00 o’r gloch gan y Gweinidog.   

 

 

 

 

 

 

 

Cadi Thomas a’r tlws buddugol  

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 529 - Dydd Sul, 13 Ionawr, 2013 

Mi brynais i lyfr yn anrheg Nadolig i 

mi fy hun (er cymryd arnaf mai i un o’r 

hogiau oedd o!)  Fel mae ei deitl yn 

awgrymu, detholiad o gylchgrawn pêl 

droed sydd yn y gyfrol The Best of 

Charles Buchan’s Football Monthly.  

Roeddwn i’n darllen y cylchgrawn pan 

oeddwn yn blentyn, ac felly rwyf wedi 

mwynhau ailymweld â’r cyfnod 

hwnnw trwy dudalennau’r llyfr.  Mae’n 

rhyfedd cymaint yr wyf yn ei gofio 

wrth weld eto rai o’r lluniau a’r storiau 

a’r cloriau a welais gyntaf ymhell dros 

ddeugain mlynedd yn ôl.  

 

Gwelir yn y gyfrol rai o’r hysbysebion 

a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn dros y 

blynyddoedd.  Mae gen i gof am 

ambell un ohonynt; ond nid yr un am 

Eddie Baily chwaith, gan fod hwnnw 

wedi ei gyhoeddi cyn fy ngeni.  

‘England’s inside left in the matches 

against Austria and Switzerland, plays 

sparkling football for Tottenham 

Hotspur every week.  Like so many top 

athletes, Eddie smokes Craven A.  

“Because,” he says, “they’re never 

rough”.  Craven A smooth, clean 

smoking.’   

 

Y fath newid a fu!  60 o flynyddoedd 

yn ôl, gallai cwmniau tobaco ddangos 

llun peldroediwr proffesiynol â sigaret 

yn ei geg, a’r geiriau, ‘The one 

cigarette I really like’ dano, a hynny 

mewn cylchgrawn a ddarllennid gan 

filoedd o blant a phobl ifanc.  Beth 

bynnag arall a newidiodd ers y cyfnod 

hwnnw, ac mae’n amlwg bod llawer 

iawn wedi newid, mae rhai pethau’n 

aros yr un.  Ac ymhlith y pethau 

digyfnewid y mae Efengyl Iesu Grist.  

Nid yw hon yn newid gyda ffasiwn yr 

oes.  Yr un ydyw heddiw ag ydoedd 

drigain mlynedd a chan mlynedd yn 

ôl.  Yr un ydyw ag ydoedd erioed.  

Nid yw ei gwerth na’r budd sydd 

ynddi yn newid o gwbl.  Newyddion 

Da oedd yr Efengyl pan gyhoeddwyd 

hi gyntaf, a Newyddion Da yw hi o 

hyd.  Mae’n feddyginiaeth i gleifion; 

ac yn ryddhad i garcharorion, heddiw 

fel erioed.   

 

Nid oes beryg i’r Efengyl golli ei 

grym.  A beth bynnag a ddywed neb 

amdani, mae hon yn dal yn allu Duw 

er iachawdwriaeth i bob un sy’n credu 

yn yr Arglwydd Iesu Grist.  Ddaw yna 

byth ddydd pan fydd pobl yn edrych 

yn ôl dros hanes y Ffydd ac yn gweld 

hon yn rhywbeth twyllodrus a wnaeth 

ddrwg i bobl ar un cyfnod.  Mae’n wir 

bod yna bobl ym mhob cyfnod sy’n 

mynnu ei bod yn hen ffasiwn ac yn 

amherthasol, a hyd yn oed yn 

gelwydd.  Ond barn, neu ragfarn pobl 

sy’n gwneud iddynt ddadlau hynny.  

Diolch a wnawn ni o’r newydd heddiw 

mai’r Efengyl dragwyddol yr ydym ni 

yn ei chredu a’i chyhoeddi.  Mae wedi 

aros yr un dros y canrifoedd, ac mae’r 

un gallu ynddi heddiw ag oedd ynddi 

erioed er achubiaeth llawer. 

Gymerwch chi sigaret? 



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 

neu gronyn.org 

Heddiw 
Croeso cynnes i oedfaon Sul cyntaf y 

flwyddyn newydd.  Boed bendith Duw 

ar ein haddoliad heddiw. 

 

Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch a chyfarfod gweddi 

dechrau blwyddyn am 5.00 o’r gloch. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfa yn 

Llanberis am 10.00 o’r gloch.  Bydd yr 

Ysgol Sul am 11.1 5 o’r gloch.  

Cynhelir oedfa MOLI am 5.00 o’r 

gloch. 

 

Gwasanaethir yn Rehoboth am 2.00 o’r 

gloch gan y parchg Harri Parri, 

Caernarfon. 

 

Cofion 
Anfonwn ein dymuniadau gorau i Mrs 

Katie Jones, 3 Tai Gweledfa, Deiniolen; 

Mrs Joyce Jones, 27 Dôl Elidir; Mrs  

Annie Pritchard, 1 Ffordd Padarn; a Mr 

Bert Parry, Sycharth, Llanberis sydd yn 

Ysbyty Gwynedd.   

Cymdeithas Undebol 

Llanberis 
Cafwyd cwis yng ngofal y Gweinidog 

yn y Gymdeithas Undebol yn Capel 

Coch nos Fawrth.  Diolchwyd gan Miss 

Dilys Mai Roberts.  Diolch i bawb a fu 

mor barod i gymryd rhan unwaith eto. 

 

   Dosbarth Beiblaidd 
Bydd Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth 

yn ailddechrau nos Fercher, Ionawr 16. 

 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Eunice Jones, 

67 Maes Padarn (Dakota, Stryd Warden 

gynt), Llanberis yn Capel Coch ddydd 

Llun diwethaf, Ionawr 7 dan arweiniad 

y Gweinidog.  Diolch i Mrs Bethan 

Holding am ei gwasanaeth wrth yr 

organ.  Cydymdeimlwn â’i mab a’i 

merch, Paul a Judith a’u teuluoedd yn 

eu galar a’u hiraeth.   

 

Cydymdeimlad 
Cydymdeimlwn â Mrs Margaret 

Williams a theulu Mr Ellis Wyn 

Williams, Ffordd Deiniol, Deiniolen a 

fu farw yn Ysbyty Gwynedd brynhawn 

ddoe, Ionawr 12.  Roedd Ellis Wyn yn 

frawd yng nghyfraith i Mrs Nan Jones, 

Deiniolen a Mrs Grace Roberts, 

Llanberis.  Dymunwn bob cysur a nerth 

iddynt yn eu colled. 

 

Capel Got Talent 
Cafwyd noson lwyddiannus iawn yn 

festri Capel Coch echnos wedi ei 

threfnu gan ieuenctid dosbarth hynaf yr 

Ysgol Sul.  Eu syniad hwy oedd cynnal 

y noson er mwyn codi arian at Apêl 

Capel Got Talent 

roeddem yn ddiolchgar iawn iddo am 

ddod atom.  Cafwyd sylwadau byr 

ganddo ar ôl pob eitem, a’r cyfan yn 

ganmoliaeth ac anogaeth.  Gobeithio ei 

fod wedi mwynhau ei hun yn ein plith. 

 

Wedi’r cystadlu, cafwyd paned a 

bisged , a chyfle i bobl brynu llyfrau o’r 

stondin yr oedd yr hogiau wedi ei 

threfnu. 

 

Ac yna, cafwyd yr holl cystadleuwyr a’r 

trefnwyr at ei gilydd i’r ‘llwyfan’ ar 

gyfer y dyfarniad.  Ac er mor anodd 

oedd cael enillydd, gan fod pawb mor 

dda a’r eitemau mor wahanol i’w 

gilydd, penderfyniad y beiriniad oedd 

Guatemala (Eglwys Bresbyteraidd 

Cymru a Chymorth Cristnogol).  

  

Roedd yn noson hwyliog iawn, a 

chafwyd 17 o eitemau amrywiol: canu, 

karate, dawnsio, jyglo, deud stori, 

gwaith crefft, y Co’ Bach, triciau, troelli 

plat, canu piano, chwarae gitar, sgets a 

Sion y ci.  Roedd yn braf iawn gweld 

cymaint o blant ac oedolion yn cymryd 

rhan, a phawb yn mwynhau gwneud 

hynny.  Roedd yn amlwg bod y 

gynulleidfa wrth ei bodd. 

 

Wrth feddwl am feirniad ar gyfer y 

noson, meddyliodd yr ieuenctid ar 

unwaith am Dafydd Iwan, ac felly 

Capel Got Talent 

Y cystadleuwyr a’r trefnwyr gyda Dafydd Iwan, y beirniad  


