
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Ionawr 29 

 10.00 a.m. - Y Parchg Bryn Williams, 

  Pwllheli 

  11.15 a.m. - Ysgol Sul  

    5.30 p.m - Mr John H Hughes 

 

Chwefror 5 

  10.00 a.m. - Mr Euron Hughes 

  Dolgellau 

  11.15 a.m. - Ysgol Sul  

    5.30 p.m. - Oedfa 

 

Chwefror 12 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

  11.15 a.m. - Ysgol Sul  

    5.00 p.m - Oedfa MOLI 

Angladd 
Bum yn angladd y Parchg Gareth 

Watts yng nghapel Minny Street, 

Caerdydd ddydd Llun diwethaf, ac 

roedd yn dda gweld cynulleidfa gref 

yno i dalu‟r gymwynas olaf iddo.  

Roedd y gwasanaeth yng ngofal 

gweinidog Minny Street, y Parchg 

Owain Llyr Evans.  Cafwyd cyfeiriad 

wrth gwrs at y cyfnod a dreuliodd yn 

weinidog yn Llanberis, a thalwyd 

teyrnged iddo fel gweinidog a 

phregethwr ac ysgolhaig.   

 

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 

Nos Fercher, Chwefror 1: Cyfarfod 

Gweddi Efe yn Capel Coch am 7.00 

o‟r gloch.   

D y d d  S u l ,  C h w e f r o r  5 : 

Gwasanaethir am 9.30 a 5.00 o‟r 

gloch gan y Gweinidog a bydd yr 

Ysgol Sul am 10.15 o‟r gloch.   

     
CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Chwefror 1: Cyfarfod 

Gweddi Efe yn Capel Coch am 7.00 

o‟r gloch.   

D y d d  S u l ,  C h w e f r o r  5 : 

Gwasanaethir am 10.00 o‟r gloch gan 

Mr Euron Hughes, Dolgellau.  Bydd 

yr Ysgol Sul am 11.15 o‟r gloch.  

Cynhelir oedfa am 5.30 o‟r gloch yng 

ngofal rhai o‟r aelodau. 

 

 REHOBOTH 

Dydd Sul, Chwefror 5: Ni fydd 

oedfa. 

 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Ionawr 29 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

    5.00 p.m. - Mr Andrew Settatree  

 

Chwefror 5 

  9.30 a.m. - Y Gweinidog 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Chwefror 12 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

    5.00 p.m. - Mr Aled Ifan  

 

"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 485 - Dydd Sul, 29 Ionawr, 2012 

Kodak 
Am ran helaeth o‟r Ugeinfed Ganrif 

roedd un enw‟n gyfystyr â gwarant o 

safon uchel ym myd ffotograffiaeth.  

„Kodak‟ oedd yr enw hwnnw oedd yn 

sicrhau i chi‟r camera a‟r ffilm a‟r 

papur lluniau gorau.  Roedd cwmniau 

datblygu lluniau‟n pwysleisio mai ar 

bapur Kodak yr oedden nhw‟n argraffu 

eich lluniau arno. 

 

Ond daeth tro ar fyd, ac mae Kodak 

mewn trafferthion mawr, gyda‟r cwmni 

Americanaidd yn mynd i ddwylo‟r 

gweinyddwyr yr wythnos ddiwethaf.  

Mae Kodak yn dal i fasnachu fel arfer 

yng ngwledydd Prydain, a‟r gobaith 

yw y gall barhau i wneud hynny.  Ond 

mae‟r prif gwmni‟n gobeithio y bydd 

gwerthu cannoedd o batentau a 

syniadau‟n help iddo ddod trwy‟r 

storm. 

 

Ond beth ddigwyddodd, a sut aeth 

cwmni mor enwog a llwyddiannus i‟r 

fath drafferthion?  Yn ôl pob sôn mi 

fethodd y cwmni â symud ymlaen i‟r 

oes ddigidol, gan ddal i ganolbwyntio 

ar werthu ffilm a chamerau ffilm yn 

hytrach na buddsoddi mewn camerau a 

ffotograffiaeth ddigidol.  A‟r tristwch 

mawr, o safbwynt Kodak bellach, yw 

mai‟r cwmni hwn ei hun a ddyfeisiodd 

y camerau digidol cyntaf.  Ond wrth 

ddewis peidio datblygu‟r camerau 

hynny, ildiodd y cwmni‟r maes a 

gadael i gwmniau eraill gael y gorau 

arno.      

Tybed oes gan yr hyn a ddigwyddodd i 

Kodak rywbeth i‟w ddysgu i‟r Eglwys 

Gristnogol heddiw?  Ffilm a lluniau 

oedd priod faes Kodak o‟r cychwyn, ac 

mae wedi cadw at hynny, yn union fel 

y mae‟r Eglwys gobeithio wedi glynu 

wrth yr Efengyl o‟r cychwyn cyntaf.  

Ond camgymeriad Kodak oedd methu 

gwneud y gorau o‟r doniau o fewn y 

cwmni a‟r dulliau newydd o gynhyrchu 

lluniau tua diwedd yr Ugeinfed Ganrif.   

 

A dyna o bosibl y rhybudd i‟r Eglwys.  

Yr Efengyl - a dim arall - yw busnes yr 

Eglwys. Cyhoeddi hon; gwarchod hon; 

cymhwyso hon; a moli Duw amdani 

yw gwaith yr Eglwys.  Ac i‟r dibenion 

hynny, fe roddodd Duw iddi ym mhob 

oes ddoniau arbennig i‟w datblygu a‟u 

defnyddio hyd eithaf ei gallu.  Y mae 

angen i‟r Eglwys wneud yn fawr o bob 

dawn a chyfrwng a roddodd y Brenin 

Mawr iddi.  Nid yw hynny‟n golygu 

newid pob dim, fel petai‟r cyfan y bu‟r 

Eglwys yn ei wneud dros y 

blynyddoedd bellach wedi colli ei 

werth a‟i ddefnyddioldeb.  Does dim 

rhaid, er enghraifft, newid pob oedfa a 

chyfarfod.  Ond os yw Duw yn rhoi i ni 

gyfryngau a dulliau newydd ar gyfer 

cyflawni‟r gwaith, gallwn eu defnyddio 

yn ddiolchgar yng ngwasanaeth yr 

Efengyl.  Ac eto, nid ar ddulliau y 

dibynna‟r Efengyl ond ar allu a gras 

Duw.  A dyna‟n sicrwydd y bydd yr 

Eglwys ac enw Crist yn aros ymhell 

wedi diflaniad pob cwmni daearol. 



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 y Parchg Bryn Williams, 

Pwllheli.  Cynhelir yr Ysgol Sul am 

11.15 o’r gloch.  Bydd yr oedfa am 5.30 

o‟r gloch dan arweiniad Mr John H 

Hughes. 

 

Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch a gwasanaethir am 5.00 

o‟r gloch gan Mr Andrew Settatree. 

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

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;  Miss Betty 

Williams, 4 Tai Gweledfa, Deiniolen; a 

Mrs Lynne Warner, Rhes y Faenol, 

Deiniolen sydd yn Ysbyty Gwynedd. 

 

Efe 
Cynhelir Cyfarfod Gweddi Efe yn 

Capel Coch am 7.00 o‟r gloch nos 

Fercher, Chwefror 1.  Bydd croeso i 

unrhyw un ymuno â ni i weddio dros 

waith Cynllun Efe. 

 

Cyn hynny, bydd gennym gyfarfod o 

Ymddiriedolwyr y Cynllun yng 

Nghapel y Rhos am 7.00 o‟r gloch nos 

yfory. 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mr Arthur Wynne 

Rowlands, 17 Rhydfadog, Deiniolen yn 

Ebeneser a Mynwent Machpela ddydd 

Mawrth, Ionawr 24 dan arweiniad y 

Gweinidog.  Cymerwyd rhan yn y capel 

hefyd gan y Parchgn Trefor Lewis, Hen 

Golwyn ac Eifion Wyn Williams, 

Llanfairfechan.  Roedd y ddau‟n cofio‟n 

dda am y gwmniaeth yng nghapel 

Disgwylfa lle bu Arthur yn organydd, 

ac Eifion yn gydaelod iddo a Trefor yn 

weinidog.  Diolch i‟r ddau ohonynt am 

eu cyfraniad i‟r oedfa, ac i Mr John B 

Jones am ei wasanaeth wrth yr organ. 

 

Cydymdeimlwn o‟r newydd â Mrs 

Meira Rowlands, Kevin a Wendy a‟r 

holl deulu yn eu profedigaeth o golli 

gwr, tad, taid a brawd annwyl.  Gwr 

addfwyn a diymhongar oedd Arthur 

Wynne Rowlands.  Roedd yn hwyliog 

ac yn felys ei gwmniaeth bob amser.  

Soniwyd yn yr oedfa am ei daclusrwydd 

mawr.  Wrth ei waith, roedd pobl yn dal 

i gofio am ei ddyddiau cynnar fel 

gyrrwr injan yn y chwarel, a honno‟n 

sgleinio fel swllt ganddo.  Yn yr ardd, 

roedd popeth yn daclus ac yn ei le.  A 

soniwyd hefyd amdano fel peldroediwr 

ifanc dawnus oedd i fod i chwarae dros 

Gymru a chael treial gydag Everton, 

ond ei fod wedi torri ei goes, ac felly 

Carwn eich annog fel aelodau i wahodd 

teuluoedd i anfon eu plant i‟r Ysgol Sul 

ac i ymuno â ni yn yr Oedfaon Teulu.   

 

Nid oes raid i chi eich hun fod yn yr 

Ysgol Sul i wneud hynny.  Hyd yn oed 

os na fuoch chi yn yr Ysgol Sul eich 

hun ers blynyddoedd, mi fedrwch chi 

wahodd pobl yno!  Ewch ati i wneud 

hynny, a gwahodd perthnasau a 

chymdogion a chyfeillion i anfon eu 

plant i‟r Ysgol Sul.   

 

Mae athrawon yr Ysgol Sul yn 

Neiniolen a Llanberis yn gweithio‟n 

galed.  Gallwch chithau eu helpu trwy 

sôn wrth eraill am yr Ysgol Sul, a 

sicrhau bod pobl yn gwybod y cawn 

nhw a‟u plant groeso cynnes yn yr 

Ysgolion Sul unrhyw bryd. 

 

Casgliad  
Cyhoeddwyd yr wythnos ddiwethaf y 

byddwn yn gwneud casgliad arbennig 

yn yr Oedfa Deulu nesaf yn Neiniolen, 

ddydd Sul, Chwefror 19, at “Llyfrau 

Llafar Cymru”.  Mae‟r cynllun hwn yn 

darparu casetiau neu ddisgiau o lyfrau, 

cylchgronau, papurau bro ac ati ar gyfer 

cannoedd o bobl ddall neu rannol ddall.   

 

Bydd cyfle i gyfrannu at yr achos hwn 

yn Llanberis hefyd y Sul canlynol, 

Chwefror 26, pan fyddwn yn gwneud 

casgliad arbennig yn ystod yr Oedfa 

Deulu yn y bore at yr achos.  Byddwn 

yn neilltuo‟r casgliad rhydd yn y ddwy 

oedfa‟r Sul hwnnw at yr achos 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.    

wedi cael ei rwystro rhag gwireddu‟r 

naill na‟r llall.  Ond beth bynnag a allai 

fod wedi dod i‟w ran, diolchwn am y 

bendithion a gafodd ar hyd y 

blynyddoedd, trwy ei fywyd priodasol 

dedwydd a‟i deulu.   

 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mr Geraint 

Morris, Hafoty, Gwaun Cwm Brwynog, 

Llanberis ddydd Gwener, Ionawr 27.  

Cafwyd gwasanaeth yn ei gartref ac yna 

yn Capel Coch ac wrth y bedd ar dir 

Cefn Coch, Deiniolen dan arweiniad y 

Gweinidog.  Gwasanaethwyd wrth yr 

organ gan Mrs Annette Bryn Parri.    

Cydymdeimlwn o‟r newydd â‟i briod, 

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

a Beca; Rhys a Jac; ei rieni, Mr  a Mrs 

Dafydd Morris, a‟i frodyr a‟i chwaer, 

Wil, John, Alwena a Dylan, a‟r holl 

deulu.   

Cafodd Geraint flynyddoedd o waeledd, 

ond wynebodd y cyfan gyda dewrder a 

phenderfyniad i ddal ati hyd yr eithaf i 

wneud y gorau dros ei deulu a 

gweithio‟n galed wedi iddo ef ac Eira 

ymgartrefu yng Ngwaun Cwm 

Brwynog.  Roedd wrth ei fodd yn byw a 

gweithio yno ar lethrau‟r mynydd.  

Roedd yn dawel a bonheddig bob 

amser, a dim ond gair da sydd gan 

gylch eang o ffrindiau a chymdogion 

amdano.  Wynebodd y salwch creulon 

h e b  g w y n o  n a  c h w e r w i ,  a 

gwerthfawrogai bob caredigrwydd a 

gofal yn fawr.  

Yr Ysgol Sul 
Mae wastad yn llawenydd i gael 

croesawu plant a theuluoedd newydd i‟r 

Ysgol Sul, a thrwy hynny i‟r Oedfaon 

Teulu yn Neiniolen a Llanberis. 


