
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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  

 

Chwefror 5 

  10.00 a.m. - Mr Euron Hughes 

  Dolgellau 

  11.15 a.m. - Ysgol Sul  

    5.30 p.m. - Oedfa 

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.   

Mae Henaduriaeth Arfon yn 

gobeithio creu gwefan newydd cyn 

bo hir er mwyn rhannu gwybodaeth 

am yr eglwysi a‟u gweithgareddau.  

Mae amryw o‟r eglwysi, a ninnau yn 

eu plith, wedi achub y blaen ar yr 

Henaduriaeth wrth gwrs ac wedi creu 

eu gwefannau ers tro.  Ond edrychwn 

ymlaen a t  weld  gwefan yr 

Henaduriaeth gan wybod y bydd 

cyfle i ni ddenu mwy o ddarllenwyr i 

wefan yr Ofalaeth gan y daw mwy o 

bobl i wybod amdani trwy wefan yr 

Henaduriaeth. 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Lun, Ionawr 23: Cymdeithas 

Undebol Deiniolen yn Nhy Elidir am 

7.00 o’r gloch yng nghwmni Mr 

Arwel Jones, Penisarwaun. 

Nos Fercher, Ionawr 25: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o‟r gloch.   

Dydd Sul, Ionawr 29: Bydd yr  

Ysgol Sul am 10.15 a gwasanaethir 

am 5.00 o‟r gloch gan Mr Andrew 

Settaree.   

     
CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Ionawr 25: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o‟r gloch.   

Nos Wener, Ionawr 27:  CIC a 

CICiau am 7.00 o‟r gloch.  

Dydd Sul, Ionawr 29: 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 29: Ni fydd oedfa. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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  

 

Chwefror 5 

  9.30 a.m. - Y Gweinidog 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

"Rho i ni lawenydd gynifer o 

flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer 

o flynyddoedd ag y gwelsom 

ddrygfyd" (Salm 90:15).  

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 484 - Dydd Sul, 22 Ionawr, 2012 

Hwliganiaid 
Nid yw "hwliganiaeth pêl droed" mor 

gyffredin ag y bu rai blynyddoedd yn 

ô1, diolch am hynny.  

 

Nid yw gemau rhagbrofol y Cwpan 

Byd nesaf wedi cychwyn eto, ac mae'r 

rowndiau terfynol ym Mrasil dros 

ddwy flynedd i ffwrdd. Ond er hynny 

mae'r hwliganiaeth wedi cychwyn. Ac 

mae hwn yn hwliganiaeth cyfrwys a 

pharchus.  

 

Wyddoch chi nad oes hawl i werthu 

alcohol yng nghaeau pêl droed Brasil?  

Pasiwyd deddf gwlad i'r perwyl hwnnw 

yn 2003 er mwyn mynd i'r afael â 

phroblem hwliganiaeth oedd yn blino 

pêl droed ym Mrasil ar y pryd. Ers 

pasio'r ddeddf mae pethau wedi    

gwella'n arw.  

 

Wyddoch chi hefyd mai'r rheol ym 

Mrasil yw bod pensiynwyr a myfyrwyr 

yn cael mynd i gemau pêl droed am 

hanner pris? Mae hynny'n sicrhau 

tegwch a phrisiau teg.  

 

Ond mae'r hwliganiaid yn codi stwr 

wrth i'r gwleidyddion a'r awdurdodau 

ym Mrasil drafod deddf arbennig ar 

gyfer cynnal y Cwpan Byd yno. Ac ni 

fydd neb yn synnu o ddeall mai pobl 

bwysig FIFA, y corff rhyngwladol sy'n 

rheoli pêl droed, yw‟r hwliganiaid 

hynny.  

 

„Dim alcohol yn y caeau? Chewch chi 

ddim gweithredu rheol feIly! Naw wfft 

i ddeddfau Brasil. Mae'n rhaid cael  

alcohol yn y caeau yn ein twrnament 

ni! Tocynnau hanner pris? Dim ffiars!  

Mi gaiff pensiynwyr a myfyrwyr dalu 

fel pawb arall. Mi wnawn ni'r elw 

mwyaf posib ym Mrasil fel ym mhob

man arall.‟  

 

Pa ots am ddeddfau bach lleol? Mae 

FIFA'n mynnu ei ffordd ei hun ac yn 

mynnu gwneud ei reolau ei hun. Ac 

felly‟n union yw agwedd pobl at Dduw 

yn aml. Pa ots am reolau‟r Brenin 

Mawr? Allwn ni ddim cytuno â nhw.  

Dydyn nhw ddim at ein dant. Ac felly, 

mi fynnwn eu hanwybyddu a gwneud 

ein rheolau ein hunain. Mi fynnwn ni 

gael dweud sut mae pethau i fod a beth 

sy‟n iawn ac yn dderbyniol. Onid felIy 

yr ydym yn meddwl ac yn ymddwyn 

yn aml iawn? Mae'r syniad mai gan 

Dduw y mae‟r hawl i ddweud ac i osod 

y safonau yn annerbyniol ac yn 

rhywbeth na allwn ei oddef.  

 

Wrth gwrs fod angen diwygio a newid 

llawer o ddeddfau. Wedi'r cwbl, nid yw 

deddfau'r un wlad yn berffaith. Ac eto, 

er bod y ddwy ddeddf arbennig hyn ym 

Mrasil yn swnio'n ddoeth a theg, mae 

FIFA am gael gwared â nhw. Ond mae 

deddfau Duw yn berffaith, ac wedi eu 

rhoi er ein lles, Mae deddfau Duw yn 

ddoeth a chywir a glân, Ond mae pobl 

yn benderfynol o fyw hebddynt, gan 

fynnu'r hawl i fyw fel y mynnon nhw, 

ac nid fel y mynno Duw.   



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 Oedfa Deulu yn Capel Coch 

am 10.30 o‟r gloch, a chymerir rhan gan 

Andrew Settatree a Susan Williams.  

Bydd yr oedfa am 5.30 o‟r gloch dan 

arweiniad y Gweinidog. 

Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch a gwasanaethir am 5.00 

o‟r gloch gan y Parchg Eifion Williams, 

Llanfarifechan. 

Gwasanaethir yn Rehoboth am 2.00 o‟r 

gloch gan y Gweinidog.  

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr      

Elwyn Morris, Oakfield, Ffordd Capel 

Coch, Llanberis yn Ysbyty Eryri, a Mrs 

Annie Wilson Evans, Manod, Ffordd 

Capel Coch, Llanberis sydd yn Ysbyty 

Gwynedd o hyd.  Dymunwn adferiad 

buan hefyd i Miss Betty Williams, 4 Tai 

Gweledfa, Deiniolen sydd wedi cael 

llawdriniaeth yn Ysbyty Gwynedd wedi 

iddi syrthio a brifo ddydd Iau diwethaf.     

Cofion cynnes hefyd at Mrs Lynne 

Warner, Rhes y Faenol, Deiniolen a fu 

yn Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar, a 

phawb sy‟n wael gartref ar hyn o bryd.   

Cydymdeimlo 
Ddydd Mercher diwethaf, Ionawr 18, 

bu farw Mr Arthur Wynne Rowlands, 

17 Rhydfadog, Deiniolen yn Ysbyty 

Gwynedd.  Cydymdeimlwn yn ddwys â 

Mrs Meira Rowlands, Kevin a Wendy 

a‟u teuluoedd yn eu colled fawr.  Roedd 

Mr Arthur Rowlands yn ŵr tawel ac 

annwyl dros ben, ac yn gymydog a 

ffrind da i lawer.  Fy nghof cynharaf i 

amdano yw ei waith fel organydd yn 

Nisgwylfa pan ddeuthum gyntaf i‟r 

Ofalaeth, a diolchwn i Dduw am ei 

wasanaeth yno.  Boed nerth a chysur 

Duw yn eiddo i‟w deulu i gyd.  Bydd ei 

gynhebrwng yn Ebeneser am 11.00 o‟r 

gloch, ddydd Mawrth, Ionawr 24.  

Cydymdeimlo 

Ddydd Gwener, Ionawr 20, bu farw Mr 

Geraint Morris, Hafoty, Llanberis yn 

Ysbyty Gwynedd, wedi brwydr hir yn 

erbyn afiechyd.  Cydymdeimlwn ag 

Eira a‟r plant, Gwenno, Sion Ifan, Elis a 

Beca yn eu tristwch mawr o golli priod 

a thad annwyl, mor ifanc.  Ond er mor 

ifanc, roedd Geraint hefyd yn daid i Jac, 

b a b i  b a c h  G we n n o  a  R h y s .  

Cydymdeimlwn hefyd â‟i rieni, Mr a 

Mrs Dafydd Morris, Cefn Coch, 

Deiniolen a‟r teulu cyfan yn eu colled 

enfawr.  Cyflwynwn hwy oll i ofal 

Duw, gan weddio y bydd ei nerth a‟i 

obaith Ef yn cael ei roi iddynt mewn 

ffordd arbennig iawn yng nghanol eu 

poen i gyd y dyddiau a‟r wythnosau 

nesaf hyn. 

Dosbarth Beiblaidd 
Bydd y Dosbarth Beiblaidd yn ail 

gychwyn yn Yr Haciau, Penisarwaun 

am 7.00 o‟r gloch, nos Fercher, Ionawr 

25.  Ar hyn o bryd, rydym ar ganol stori 

Joseff a‟i frodyr.   

Cic a CICiau 
Cynhelir CIC a CICiau am 7.00 o‟r 

gloch yn Capel Coch nos Wener nesaf, 

Ionawr 27. 

 

Casgliad  
Cynhaliwyd Oedfa Deulu yn Neiniolen 

fore Sul diwethaf.  Diolch yn fawr i‟r 

plant am eu hymateb brwdfrydig yn 

ystod y gwasanaeth. 

 

Yn yr Oedfa Deulu nesaf, fore Sul, 

Chwefror 19, bydd casgliad arbennig at 

“Llyfrau Llafar Cymru”.  Yn ôl y cais a 

ddaeth am gymorth, bu Cymdeithas 

Deillion Gogledd Cymru yn ariannu'r 

“Cynllun Casetiau Cymraeg” hyd yn 

ddiweddar sy‟n darparu casetiau neu 

ddisgiau o lyfrau, cylchgronau, papurau 

bro ac ati ar gyfer cannoedd o bobl 

ddall neu rannol ddall.  Ond ni all y 

g a n o l f a n  y m M a n g o r  b a r h a u 

i ysgwyddo'r baich ariannol. Mae 

Cynulliad Cymru wedi cyflwyno grant 

o i gynnal “Llyfrau Llafar Cymru” am 

flwyddyn, a gwnaed apêl i eglwysi a 

chapeli a mudiadau eraill gyfrannu os 

gallant er mwyn helpu i ddiogelu‟r  

gwasanaeth gwerthfawr hwn. 

Yn ogystal â chodi arian at yr achos, 

mae‟n gyfle i ni dynnu sylw ein gilydd 

at fodolaeth y gwasanaeth hwn a all fod 

mor werthfawr i bobl sy‟n ei chael yn 

anodd i ddarllen oherwydd diffyg ar y 

golwg.    

 

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 Ysgolion Sul 

ledled Cymru yn astudio‟r Beibl cyfan. 

 

Eleni, bydd yr Ysgolion Sul yn dilyn yr 

Hen Destament gan gyrraedd dechrau‟r 

Testament Newydd a Stori‟r Geni 

mewn pryd gobeithio ar gyfer y 

Nadolig. 

 

Cymdeithas Undebol 
Yng Nghymdeithas Undebol Deiniolen 

yn Nhy Elidir am 7.00 o‟r gloch nos 

yfory, Ionawr 23, y gwr gwâdd fydd Mr 

Arwel Jones, Penisarwaun.   

 

Esytynnir croeso cynnes i bawb. 

Diolch 

Fe hoffwn ddiolch ar fy rhan fy hun ac 

ar ran John a‟r hogiau am bob arwydd 

o gydymdeimlad a gawsom yn ystod yr 

wythnosau diwethaf yma.  Er nad oedd 

llawer ohonoch yn adnabod Dad, bu‟r 

caredigrwydd rydym wedi ei brofi gan 

gymaint ohonoch o gymorth mawr.  

Diolch am y cardiau, ymweliadau,  a 

rhoddion er cof amdano; a diolch i‟r 

rhai a ddaeth i dalu‟r gymwynas olaf 

yn Llannefydd.   

Falmai 


