
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  

Dosbarth Beiblaidd 
Bydd y Dosbarth Beiblaidd yn ail 

gychwyn yn Yr Haciau, Penisarwaun 

am 7.00 o’r gloch, nos Fercher, 

Ionawr 25.   

Cyfarfod Chwarter 

Cynhel i r  Cyfar fod  Chwar ter 

Annibynwyr Gogledd Arfon yng 

nghapel Pendref, Bangor am 7.00 o’r 

gloch nos Fercher, Ionawr 18.  Yn 

ystod y cyfarfod bydd y Parchg Ddr 

Geraint Tudur, Ysgrifennydd 

Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr, 

yn sôn am “Ymddiriedolwyr Eglwysi 

- Braint a Chyfrifoldeb”.   

Deunydd Ysgol Sul 
Mae deunydd Maes Llafur yr Ysgol 

Sul wedi cyrraedd erbyn hyn, ac 

mae’n cynnwys nifer o lyfrau 

gwahanol a fydd yn help mawr i’r 

athrawon.   

 

Mae’r deunydd hwn, dan y teitl, 

“Stori Duw” yn cyflwyno prif themau 

a chymeriadau’r Beibl o’i ddechrau 

i’w ddiwedd yn eu trefn.  Dros 

gyfnod o ddwy flynedd (neu hyd yn 

oed ddwy flynedd a hanner) bydd yr 

Ysgolion Sul yn astudio’r Beibl 

cyfan, felly.   

 

Eleni, byddwn yn dilyn yr Hen 

Destament gan gyrraedd dechrau’r 

Testament Newydd a Stori’r Geni 

mewn pryd gobeithio ar gyfer y 

Nadolig. 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Ionawr 22: Bydd yr  

Ysgol Sul am 10.15 a gwasanaethir 

am 5.00 o’r gloch gan y Parchg 

Eifion Williams, Llanfairfechan.   

     

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Sul, Ionawr 22: Cynhelir 

Oedfa Deulu am 10.30 o’r gloch a 

gwasanaethir gan y Gweinidog am 

5.30 o’r gloch.         

        

REHOBOTH 

Dydd Sul, Ionawr 22: Y Gweinidog 

am 2.00 o’r gloch . 

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 483 - Dydd Sul, 15 Ionawr, 2012 

Arwyddion gwanwyn 
Un gwael ydw i am sylwi ar y tywydd, 

heb sôn am gofio’r tywydd o’r naill 

flwyddyn i’r llall.  Ond mae hyd yn 

oed greadur fel fi yn deall ei bod yn 

wahanol iawn eleni i’r hyn oedd hi 

flwyddyn yn ôl.  Fe gawson ni aeaf hir 

a chaled y llynedd.  Ond mor wahanol 

yw hi eleni, gydag arwyddion sicr ers 

dyddiau fod y gwanwyn eisoes yn y tir, 

a hithau ond canol Ionawr o hyd.  Mae 

eto ddigon o amser eto i’r gaeaf 

ddangos ei ddannedd, ond wnawn ni 

ddim cwyno gormod am y tywydd a 

gawson yn ddiweddar. 

 

Fe ysgrifennais i’r paragraff cyntaf 

hwn echdoe, ac rwy’n dechrau meddwl 

mai camgymeriad oedd gwneud 

hynny!  Erbyn bore Sadwrn roedd y 

ddaear yn wyn dan farrug, yr oerni’n 

gafael, y gwanwyn fel petai wedi cilio 

nôl i’w gragen, ac ambell un yn mynnu 

bod yr eira ar ddod.   

 

Gweddiwn am wanwyn ysbrydol i 

gymryd lle’r gaeaf hir a flinodd eglwys 

Iesu Grist yn ein gwlad gyhyd.  

Gweddiwn am fendith Duw ar 

weithgareddau eglwysi lleol ein hardal 

ni.  Mae cymaint o’r gweithgaredd 

hwnnw fel petai’n weithgaredd ganol 

gaeaf, yn ddigon llwm yr olwg, a 

ninnau’n dyheu am weld tyfiant a 

ffyniant newydd.   

 

Ond nid yw’r cyfan yn dywyll chwaith, 

ac fe wyddom ninnau am ambell 

lygedyn o oleuni, ac ambell arwydd o 

lwyddiant yng ngwaith yr eglwys.  

Bydd rhyw ddigwyddiad yn ein llonni, 

rhyw oedfa’n ein calonogi, ac ymateb 

pobl weithiau’n gwneud i ni obeithio 

bod Duw ar waith o’r newydd yn eu 

bywyd.  A diolchwn i Dduw am bethau 

o’r fath sy’n codi’r galon ac yn 

awgrymu nad ofer ein hymdrechion i 

addoli a gwasanaethu ein Duw. 

 

Ond gwyddom yn rhy dda hefyd mai 

pethau bychain yw’r rhain yn aml iawn 

ac nad oes fawr yn newid, er mor 

ddiolchgar ydym am y fath fendithion.  

Gweddiwn fe l ly  am wanwyn 

gwir ioneddol.   Gweddiwn am 

lwyddiannau bychain a fydd yn ernes o 

lwyddiannau mawr.  Diolchwn am bob 

calondid yng ngwaith yr Arglwydd, 

ond boed i’r calondid bychan droi’n 

orfoledd mawr wrth i ni weld pobl nid 

yn unig yn dangos diddordeb ym 

mhethau’r Ffydd ond yn dod, dan 

ddylanwad Ysbryd Duw, i gofleidio’r 

Ffydd ac i anwylo’r Gwaredwr.  Yn ei 

drugaredd, boed i Dduw droi ein 

hoedfaon yn gymundeb melys â’n 

gilydd ac ag ef ei hun.  Boed i Dduw 

droi pob siom yn orfoledd a phob 

anobaith yn llwyddiant bendigedig yn 

ei wasanaeth.  A chyda’r Salmydd, 

gweddiwn y bydd yr Arglwydd yn 

trugarhau wr thym ac  yn e in 

bendithio’n helaeth.  “Rho i ni 

lawenydd gynifer o flynyddoedd ag y 

blinaist ni, gynifer o flynyddoedd ag y 

gwelsom ddrygfyd” (Salm 90:15). 



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.  

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

o’r gloch gan Mr John H Hughes.  

Cynhelir yr Ysgol Sul am 11.15 o’r 

gloch ac oedfa wedyn am 5.30 o’r 

gloch. 

 

Byddaf fi’n arwain yr Oedfa Deulu yn 

Neiniolen am 10.00 o’r gloch, a’r oedfa 

am 5.00 o’r gloch.  Cawn gyfle i 

gydymdeimlo yn yr oedfa heno â theulu 

Mrs Jennie Goldsworthy, a fu farw 

ddechrau mis Rhagfyr.   

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

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.   

Oedfa Deulu 
Bydd gennym Oedfa Deulu yn 

Llanberis am 10.30 o’r gloch fore Sul 

nesaf, Ionawr 22, ac edrychwn ymlaen 

at groesawu plant a’u teuluoedd atom 

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

oed ddod at ein gilydd i addoli Duw.  

Cymerir rhan hefyd gan Andrew 

Settatree a Susan Williams.  

  

Cymdeithas Undebol 
Yn y Gymdeithas Undebol yn Llanberis 

nos Fawrth diwethaf cafwyd sgwrs gan 

Mr Meical Roberts ar “Llun mewn 

Ffram a Chymdeithas Tai Gwynedd”.  

Llywyddwyd gan John H Hughes.   

 

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.   

 

Cic 

Roedd CIC a CICiau yn ailddechrau nos 

Wener, a chroesawyd Gwenno Teifi a 

Zoe a Kieran o Goleg Y Bala i arwain y 

noson.   

 

Mae’n ddrwg iawn gennyf na wnaethon 

ni feddwl am eich gwahodd yno i 

gymryd rhan yn Reslo Sumo. Y tro 

nesaf efallai! 

yn onest wrth werthoedd hŷn, ac y mae 

iddo ddawn fawr gyda’r plant.  … Y 

gwerthoedd yng ngeiriau plaen heddiw 

a gawn a thrwyddynt fe’n pwnia a’n 

poeni, fel y disgwylid mewn traddodi y 

mae ôl myfyrio arno er bod ei iaith yn 

gartrefol, fwriadol.” 

 

Mae’n werth dyfynnu’r frawddeg nesaf 

hon hefyd am ei briod, Iris, a fu farw yn 

ifanc iawn rai blynyddoedd wedi iddyn 

nhw symud i’r Barri: “Mae Mrs Watts 

yn athrawes wrth ei galwedigaeth, a’i 

thrafferth hithau gyda phlant Nant 

Padarn yn gyson a di-ben-draw - heb 

ffwdan na rhodres caiff hwy i weithio, i 

ddysgu, i actio.” 

 

Bu’n weinidog ffyddlon ac ymroddgar a 

gwnaeth le cynnes iddo’i hun yn ein 

plith yn ystod ei gyfnod yn Llanberis.  

Ond oherwydd pellter ffordd - mae’r 

Barri’n ddigon pell i ffwrdd heddiw, yn 

nyddiau’r trenau cyflymach a’r awyren 

o Sir Fôn, ond roedd yn bellach o lawer 

nôl yn 1974 - a’r dirywiad a fu i’w 

iechyd ers blynyddoedd erbyn hyn, prin  

fu ei ymweliadau â’r ardal (a hyd yn 

oed â’r Gogledd) ers iddo adael Llan-

beris.  Ond er hynny, mae gan lawer 

ohonom atgofion melys amdano.  

Mae’n sicr yn fy nychryn i sylweddoli 

mai un o’r troeon olaf i mi ei glywed yn 

pregethu oedd yn fy oedfa ordeinio yn 

Abersoch ym mis Mawrth 1979!  Fe’i 

clywais unwaith neu ddwy wedi hynny, 

ond mae’n rhaid i mi gyfaddef na allaf 

fod yn hollol siwr erbyn pryd a lle y bu 

hynny.   

 

Cynhelir ei angladd yng Nghapel 

Minny Street, Caerdydd, wythnos i 

yfory, ddydd Llun, Ionawr 23.  

Estynnwn ein cydymdeimlad i’w ddwy 

ferch, Rhian a Bethan, a’i frawd, Byron, 

a’u teuluoedd yn eu galar. 

Y Parchg Gareth Watts 
Daeth y newydd trist am farwolaeth y 

Parchg Gareth Watts y diwrnod o’r 

blaen.   

 

Cafodd ei sefydlu yn weinidog eglwysi 

Nant Padarn a Jerusalem ym mis 

Ionawr 1964, ac mae’n rhyfedd meddwl 

bod  bron i 50 o flynyddoedd ers hynny.    

Roedd wedi bod yn weinidog yng 

nghapel Salem, Tresalem, Aberdâr am 

ryw ddwy flynedd cyn dod i Lanberis.  

Bu yma yn Llanberis am ddeng 

mlynedd cyn symud i weinidogaethu yn 

Eglwys Annibynnol Y Barri tua diwedd 

1974.  Yno yr arhosodd nes ei benodi 

yn Athro yng Ngholeg Diwinyddol yr 

Annibynwyr yn Aberystwyth, a bu yno 

nes iddo ymddeol oherwydd afiechyd. 

 

Mentraf ddweud mai’r blynyddoedd a 

dreuliodd yma gyda ni yn Llanberis 

oedd cyfnod hapusaf  Mr Watts o ran ei 

weinidogaeth.  Roedd wrth ei fodd yma 

gan gyfuno ei waith yn yr eglwysi am 

ran helaeth o’r amser gydag astudio yng 

Ngoleg Bala Bangor a’r Brifysgol  ym 

Mangor, lle bu’n darlithio rhywfaint 

gan ddysgu Hebraeg i’r myfyrwyr. 

 

Mae’r disgrifiad hwn ohono o’r gyfrol a 

baratowyd gan y ddiweddar Miss Mat 

Pritchard i ddathlu Canmlwyddiant 

Nant Padarn ym  mis Mehefin 1968 yn 

ein hatgoffa amdano yn ei gyfnod yma 

yn Llanberis.  “Y mae’n ifanc yn y 

chew degau, yn deall iaith ieuenctid 

heddiw, yn barod i fwrw’i hun i’w     

diddordebau a dangos yr un pryd fod 

ganddo yntau rywbeth i’w gynnig     

iddynt hwythau.  Mae’n anturus a      

hyderus, ac wedi cymryd testun ei    

bregeth fwy nag unwaith yn uniongyr-

chol o fyd “pop” lliwgar y genhedlaeth 

sy’n codi, a’i chlymu’n ddeheuig ond 


