
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Ionawr 27 

10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Chwefror 3 

10.00 - Mr Euron Hughes 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg Euros W Jones 

 

Chwefror 10 

 10.00 - Y Gweinidog (Oedfa Gymun) 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Chwefror 17 

10.00 a.m. a 5.00 p.m. - Mr Dafydd 

   Murphy   

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

Chwefror 24 

 10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Ionawr 30, dan lywyddiaeth y Parchg 

Ddr Huw John Hughes, Porthaethwyr, 

ac ef hefyd fydd yn traddodi anerchiad 

yn ystod y cyfarfod.  

 

Cyfarfod Misol 
Yn Eglwys y Bryn, Y Groeslon y 

cynhelir  Cyfarfod Misol  nesaf 

Henaduriaeth Arfon, am 1.30 o’r gloch, 

ddydd Mawrth, Chwefror 19. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Lun, Ionawr 28: Cymdeuithas 

Undebol Deiniolen yn Nhy Elidir am 

7.00 o’r gloch yng nghwmni Mr Cynrig 

Hughes, Rhiwlas.  

Fercher, Ionawr 30: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Ionawr 27 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Cyfarfod Gweddi Dechrau 

  Blwyddyn 

 

Chwefror 3 

 9.30 a.m. - Oedfa Gymun yng ngofal y 

  Gweinidog 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Chwefror 10 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg Dafydd Ll Hughes 

 

Chwefror 17 

10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

   

Chwefror 24 

 10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg Idris Thomas 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Chwefror 3:  Gwasanaehir 

am 9.30 a 5.00 o’r gloch gan y 

Gweinidog.  Gweinyddir y Cymundeb 

yn oedfa’r bore.  Bydd yr Ysgol Sul am 

10.15 o’r gloch. 

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Ionawr 30: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Chwefror 3:  Gwasanaethir 

am 10.00 o’r gloch gan Mr Euron 

Hughes, Dolgellau.  Bydd yr Ysgol Sul 

am 11.15 o’r gloch.  Gwasanaethir am 

5.00 o’r gloch gan y Parchg Euros Wyn 

Jones, Llangefni. 

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Chwefror 3:  Ni fydd oedfa. 

 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 530 - Dydd Sul, 27 Ionawr, 2013 

Be wnewch chi â rhwystrau ond ceisio 

eu symud?  Dyna fu ein hanes ychydig 

dros wythnos yn ôl yng nghanol yr eira 

a ddaeth i’n rhwystro pobl rhag mynd 

i’r siop a’r gwaith a’r ysgol a’r capel 

a’r maes chwarae a llu o lefydd eraill.  

Bu llawer ohonoch yn brysur yn clirio’r 

eira oddi ar lwybr yr ardd neu oddi ar y 

lôn er mwyn gallu cerdded a gyrru’n 

ddiogel.   

Mae’n ddigon posibl mai felly gwelai 

Eden Hazard bethau yn Abertawe nos 

Fercher diwethaf.  Roedd yna rwystr yn 

ei ffordd yntau wrth iddo geisio cael y 

bêl yn ôl i’r cae chwarae ar Stadiwm 

Liberty.  A cheisio symud y rhwystr a 

wnaeth Hazard, ond gwaetha’r modd, 

un o’r bechgyn ifanc a oedd yn gyfrifol 

am gasglu a dychwelyd y bêl i’r cae 

oedd y rhwystr.  Ac wrth i hwnnw or-

wedd dros y bêl (mater arall, wrth 

gwrs, yw pam y dewisodd wneud 

hynny), ceisiodd Hazard gicio’r bêl 

oddi tano.  Ie, pethau i’w symud yw 

rhwystrau. 

Ac yn sicr, pethau i’w symud yw’r hyn 

sy’n ein rhwystro rhag dod at Dduw a 

bod mewn perthynas ag ef.  Ond y 

gwaethaf yw bod y rhwystrau mor 

anodd eu symud.  Maen nhw’n sicr yn 

fwy anodd eu symud nag eira neu fach-

gen ifanc 17 mlwydd oed sy’n bender-

fynol o beidio gollwng gafael ar bêl 

droed!  Mae llawer o’r rhwystrau ynom 

ni ein hunain, gan mai ein methiant ni i 

garu Duw, a’n hanallu ni i gadw dedd-

fau Duw sy’n ei gwneud yn amhosibl i 

ni blesio Duw a chael ein derbyn 

ganddo.  Dyma’r rhwystrau sydd raid 

eu symud, ond nid yw symud yn 

rhwydd o gwbl.  Nid yw ein holl ym-

drechion i fyw’r bywyd glân a duwiol 

yn ein gwneud yn nes at deyrnas 

Dduw, gan mai perffeithrwydd y 

mae’r Brenin Mawr yn ei geisio oddi 

wrthym.   

 Ond cyhoeddwn o’r newydd heddiw 

fod y rhwystrau wedi eu symud, a bod 

ffordd glir, ddiogel i ninnau ei 

cherdded i mewn i bresenoldeb Duw.  

Nid ni a’u symudodd, wrth reswm.  

Gwaith Duw ei hun yw’r Efengyl, ac 

ef ei hun sydd wedi canfod ffordd i 

ddelio â’r pechodau a’r beiau sydd fel 

mur mawr cadarn yn ein rhwystro rhag 

dod yn agos at y Duw byw.  

Symudodd Iesu’r rhwystrau trwy 

godi’r holl bethau sydd yn ein hatal 

rhag dod at Dduw ar ei ysgwyddau ei 

hun, a chymryd y bai amdanynt.   

Diolchwn ninnau, felly, am ymdrech a 

llafur mawr yr Iesu drosom.  Nid 

gwaith hawdd oedd symud pob 

rhwystr oedd yn ein cadw ni draw oddi 

wrth y Duw byw.  Ond trwy farw tro-

som ar Galfaria, dyna’n union a 

wnaeth ein Gwaredwr.  Ie, eu symud 

yn llwyr, fel y gallwn ni adnabod a 

mwynhau cwmni Duw yn awr a hyd 

byth. 

Rhwystrau 



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 y Sul.  

Oherwydd yr eira, ac er mwyn 

diogelwch pawb, penderfynwyd peidio 

â chynnal oedfaon y Sul diwethaf, ac ni 

felly ni chyhoeddwyd Gronyn (gan na 

fyddai neb yno i’w ddarllen!) 

 

A hithau’n ddydd Mawrth arnaf yn 

sgwennu’r  geiriau hyn, gobeithio bydd 

gweddill yr eira wedi diflannu erbyn i’r 

Sul gyrraedd ac i chithau eu darllen.   

 

Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch a chyfarfod gweddi 

dechrau blwyddyn am 5.00 o’r gloch.  

Gohiriwyd y cyfarfod hwn bythefnos yn 

ôl oherwydd y tywydd drwg, a 

gobeithio’n fawr y bydd modd ei gynnal 

heno, felly. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfaon yn 

Llanberis, lle bydd gennym Oedfa 

Deulu am 10.30 o’r gloch ac oedfa am 

5.00 o’r gloch.  

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth. 

Cofion 
Anfonwn ein dymuniadau gorau at Mr 

Bert Parry, Sycharth, Llanberis a Mrs 

Katie Jones, 3 Tai Gweledfa, Deiniolen  

sydd yn Ysbyty Gwynedd.   

 

Dymuniadau gorau hefyd i Mrs Joyce 

Jones, 27 Dol Elidr, Llanberis a Mrs 

Meira Morris, Llechwedd, Deiniolen  

sydd newydd ddod o’r ysbyty.  Mae 

Mrs Joyce Jones ym Mhlas Pengwaith 

am ychydig cyn mynd adref. 

 

Cydymdeimlad 
Cydymdeimlwn â Mrs Bethan Holding 

a Robert, Bryn Eryri, Stryd Warden, a 

Nia a’i theulu hithau yn eu profedigaeth 

o golli tad a thaid, Mr Llion (neu Llew) 

Jones., Llanfairfechan.   

 

Un o Frynhoffnant yn Sir Aberteifi 

oedd Mr Llew Jones yn wreiddiol, ond 

yma yn Llanberis ac yna yn 

Llanfairfechan y bu’n byw ers dros 

hanner canrif.  Roedd yn brifathro 

Ysgol Gynradd Tregarth hyd at ei 

ymddeoliad.  Bu farw ddydd Mawrth, 

Ionawr 15 yn 83 mlwydd oed, a 

chynhaliwyd ei angladd yng Nghapel 

Coch ddydd Iau diwethaf, Ionawr 24 

dan arweiniad y Gweinidog.  Diolch yn 

fawr iawn i Gareth Jones am ei 

wasanaeth wrth yr organ. 

 

Cymdeithas Undebol 

Deiniolen 
Nos yfory, nos Lun, Ionawr 21, cynhelir 

Cymdeithas Undebol Deiniolen yn Nhy 

Elidir am 7.00 o’r gloch.  Y gwr gwâdd 

fydd Mr Cynrig Hughes, Rhiwlas.   

Testun ei sgwrs fydd, ‘Dyddiaduron 

Taid, y diweddar Mr Ellis Hughes, Tai 

Caradog’. 

‘Llyfr Bach’ 
Diolch i Mr Gareth Jones am ei waith 

yn trefnu pregethwyr y Sul yng Nghapel 

Coch dros y ddwy flynedd ddiwethaf.  

Gwerthfawrogwn ei waith yn fawr 

iawn. 

 

Mae angen rhywun i wneud y gwaith yn 

ei le, a byddai’r swyddogion yn falch 

iawn o glywed gan unrhyw un o’r 

aelodau a fyddai’n barod i ystyried 

gwneud y gwaith hwn o gysylltu â’r 

gwahanol bregethwyr i ofyn a allant 

ddod atom i gynnal oedfaon.   

 

Am ragor o fanylion, cysylltwch â’r 

Gweinidog neu ag un o’r swyddogion. 

 

Martyn Geraint 
Roeddem wedi gobeithio cael croesawu 

Martyn Geraint o Bontypridd atom i 

gynnal cyfarfod ar gyfer plant ac 

ieuenctid yr ardal y prynhawn yma.   

 

Ond bu raid gohirio’r trefniadau wedi i 

ni gael gwybod fod Martyn wedi cael 

damwain a thorri ei goes ar wyliau sgio 

ryw ddeg diwrnod yn ôl bellach.   

 

Anfonwn ein cofion gorau ato, gan 

ddymuno gwellhad buan iddo.   

 

Byddwn yn ail drefnu’r cyfarfod hwn, a 

gobeithiwn gael cwmni Martyn mor 

fuan â phosibl, wedi iddo wella a 

chryfhau.  Rwyf wedi cysylltu ag ef, ac 

mae’n awyddus i ddod atom pan fydd 

wedi gwella’n ddigon da.    

 

Cyfarfod Chwarter 
Cynhelir Cyfarfod Chwarter Cyfundeb 

Annibynwyr Gogledd Arfon yng 

nghapel Ebeneser, Hen Golwyn am 

7.00 o’r gloch, nos Fercher nesaf, 

   Dosbarth Beiblaidd 
Bydd Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth yn 

yr Haciau, Penisarwaun am 7.00 o’r 

gloch nos Fercher, Ionawr 30.   

 

Cwrs Ieuenctid 
Cynhelir Penwythnos Ieuenctid yng 

Ngholeg y Bala, Chwefror 12–15.   

 

Mae’r cwrs hwn ar gyfer iy rhai sydd ym 

Mlynyddoedd 7 i 11 yr ysgol uwchradd. 

 

Mae’r cyrsiau diweddar wedi bod yn 

llawn, ac felly bydd rhaid archebu lle 

mor fuan â phosibl rhag cael eich siomi. 

 

Mae Andrew wedi anfon llythyr at y 

rhan fwyaf o bobl ifanc yr oedran hwn.  

Os gwyddoch am rywun sydd heb gael y 

llythyr a’r gwahoddiad i’r cwrs, rhowch 

wybod i ni ar unwaith os gwelwch yn 

dda.   

 

Y pris llawn yw £75 y plentyn (ond 

£37.50 ar gyfer ail blentyn o’r un teulu).  

Ond byddwn yn rhoi cyfraniad at y gost 

hon, ac felly, holwch y Gweinidog i gael 

gwybod faint fydd angen i chi dalu.   

 

Bydd rhaid i ni anfon y ffurflen ganiatâd 

a’r blaendal o £10 mor fuan â phosibl.  

Felly, rhowch wybod i ni ar unwaith os 

ydych am fynd i’r Bala yn ystod wyth-

nos hanner tymor mis Chwefror.  

 

CICiau 
Cynhaliwyd CICiau yn Capel Coch nos 

Wener diwethaf, a chawsom noson 

lwyddiannus a braf yng nghwmni’r criw 

ifanc.  Diolch yn fawr iawn i Dafydd a 

Gwenno am arwain y cyfarfod unwaith 

eto.  Cafwyd noson  llawn hwyl, a 

chawsom hanes bedydd Iesu Grist gan 

Dafydd. 


