
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Chwefror 6: Cynhelir 

Cyfarfod Gweddi misol Cynllun Efe yng 

Nghapel Coch am 7.00 o’r gloch.  Mae 

croeso cynnes i bawb ddod atom. 

Dydd Sul, Chwefror 10:  Cynhelir yr 

Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch.  Yna, 

gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 

Parchg Dafydd Ll Hughes, Caernarfon. 

  

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Chwefror 6: Cynhelir 

Cyfarfod Gweddi misol Cynllun Efe yng 

Nghapel Coch am 7.00 o’r gloch.  Mae 

croeso cynnes i bawb ddod atom. 

Nos Wener, Chwefror 8: Cynhelir 

CICiau yn Capel Coch am 7.00 o’r 

gloch. 

Dydd Sul, Chwefror 10:  Gwasanaethir 

am 10.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  

Gweinyddir y Cymundeb yn yr oedfa 

hon.  Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r 

gloch.  Cynhelir oedfa MOLI am 5.00 

o’r gloch.. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Chwefror 10:  Gwasanethir 

am 2.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 

Cwrs Ieuenctid  

(Blwyddyn 7–11) 

 

Coleg y Bala 

Chwefror 12–15 

 

Brysiwch! 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 531 - Dydd Sul, 03 Chwefror, 2013 

Rywsut, rywbryd yn ystod y 

blynyddoedd diwethaf yma mae’r byd 

ar un siwrnai fawr.  O leiaf, dyna’r 

argraff a gawn o glywed pobl yn 

cyfeirio at y ‘siwrnai’ ryfeddol y buon 

nhw arni wrth gymryd rhan, dyweder, 

mewn rhaglenni teledu o bob math.  

‘Siwrnai’ gyffrous, er enghraifft, ydi’r 

gwahanol gystadlaethau dawnsio a 

chanu i bawb sy’n cymryd rhan 

ynddynt.  Yn yr un modd, ‘siwrnai’ 

anturus yw’r llwyddiant a ddaw i ran 

timau chwaraeon.   

O glywed cymaint o bobl yn 

defnyddio’r gair i ddisgrifio gwahanol 

brofiadau, mae’n werth i Gristnogion 

eu hatgoffa eu hunain i hwn fod yn 

ddarlun cyfarwydd iawn erioed i bobl y 

Ffydd.  Oherwydd fel siwrnai (neu 

‘bererindod’) y bu Cristnogion yn 

disgrifio’r bywyd Cristnogol er 

blynyddoedd meithion. 

Mae i bob siwrnai ei chyfeiriad a’i 

throeon amrywiol, ac y mae iddi hefyd 

ei chychwyn a’i diwedd.  A dyna sy’n 

gwneud siwrnai a phererindod yn eiriau 

arbennig o addas i ddisgrifio’r bywyd 

Cristnogol.   

Mae’n rhaid i bob siwrnai gychwyn yn 

rhywle, a dechrau’r bererindod 

Gristnogol yw credu yn yr Arglwydd 

Iesu Grist.  Ac er na all pob Cristion 

ddweud pryd y daeth i gredu – a phryd,  

felly, y dechreuodd y ‘siwrnai’ – dod i 

gredu a wnaeth.  Oherwydd ni chafodd 

yr un ohonom ei geni yn gredinwyr.  

Dod i gredu rywbryd a wnaeth pob un 

o ddilynwyr Iesu, boed hynny yn ifanc 

iawn fel na all gofio adeg pan nad 

oedd yn credu, neu yn nes ymlaen yn 

ei fywyd, ac yntau wedyn yn gallu 

cofio’r union funud y daeth at Grist, y 

Gwaredwr.  Y naill ffordd neu’r llall, 

bu cychwyn i’r daith. 

Ac mae disgrifio’r Cristion fel un o 

‘ddilynwyr Iesu’ yn cyfleu i’r dim beth 

yw hanfod y siwrnai, sef bywyd o 

ddilyn yr Arglwydd a’r Arweinydd 

hwn.  Mae i’r bererindod gyfeiriad 

pendant, o fyw yn debyg i’r Iesu; ac y 

mae i’r daith ei throeon amrywiol, 

wrth i ni lwyddo weithiau a gwyro dro 

arall oddi ar y llwybr, dros ddyddiau a 

blynyddoedd ein hoes.  A thrwy’r 

cyfan, dyma’r siwrnai fwyaf melys a 

chyffrous sy’n bod.  

Ac oes, y mae i’r siwrnai hon ei phen 

draw sicr.  Oherwydd nid crwydro’n 

ddiderfyn fydd ein hanes.  Y mae i’r 

siwrnai hon, sydd – er mor felys a 

chyffrous – ar adegau hefyd yn galed a 

phoenus, ei phen draw eithaf ymhell y 

tu hwnt i’r byd a’r bywyd hwn.  Y 

nefoedd, y bywyd tragwyddol a 

phresenoldeb a chwmni Duw ei hun 

yw pen draw’r daith.  Wedi’r crwydro, 

wedi’r siwrnai hir, fe ddaw’r daith i’w 

therfyn gorfoleddus a buddugoliaethus 

yn y byd tu hwnt i’r llen.  

Siwrnai 



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.  Boed 

bendith Duw ar ein haddoliad.   

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

o’r gloch gan Mr Euron Hughes, 

Llanfachreth.  Cynhelir yr Ysgol Sul am 

11.15 o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan y Parchg Euros Wyn 

Jones, Llangefni. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfa Gymun yn 

Neiniolen am 9.30 o’r goch a’r oedfa 

am 5.00 o’r gloch. Bydd yr Ysgol Sul 

am 10.15 o’r gloch.   

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth. 

 

Cofion 
Anfonwn ein dymuniadau gorau am 

wellhad buan i Mr Bert Parry, Sycharth, 

Llanberis; Mrs Joyce Jones, 27 Dôl 

Elidir, Llanberis a Mrs Enid Jones,  

Delfryn, Ffordd Capel Coch, Llanberis 

sydd yn Ysbyty Gwynedd.   

 

Cymdeithas Undebol 

Deiniolen 
Yng Nghymdeithas Undebol Deiniolen 

nos Lun diwethaf, cafwyd cwmni Mr 

Cynrig Hughes, Rhiwlas, a roddodd i ni 

sgwrs ddiddorol am ddyddiaduron ei 

daid, y diweddar Ellis Hughes, Tai 

Caradog, Deiniolen. Diolchwyd iddo 

gan Mr John Ll. Williams. 

 

   Dosbarth Beiblaidd 
Bydd Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth 

yn yr Haciau, Penisarwaun  am 7.00 o’r 

gloch nos Fercher, Chwefror 13. 

 

Rydym wedi cychwyn cyfres newydd ar 

fywyd Simon Pedr.  Yn y ddau gyfarfod 

a gafwyd hyd yma, rhoddwyd sylw i 

alwad Simon i ddechrau, ac yna i’r 

hanesion yn Luc 8 am iachau’r wraig ac 

atgyfodi merch Jairus. 

 

Y tro nesaf, byddwn yn trafod cyffes 

Pedr yn yr hanes a welir yn Mathew 16.    

 

Cyfarfod Gweddi Efe 
Cynhelir Cyfarfod Gweddi Cynllun Efe 

yng Nghapel Coch am 7.00 o’r gloch 

nos Fercher, Chwefror 6. 

 

CICiau 
Cynhelir CICiau yn Capel Coch am 

7.00 o’r gloch, nos Wener nesaf, 

Chwefror 8.   

 

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. 

 

werthfawr i bobl o’r ardal sy’n byw 

mewn rhannau eraill o’r wlad neu 

mewn gwledydd eraill.  Mae’n ffordd 

hwylus iddynt wybod am yr hyn sy’n 

digwydd o fewn yr Ofalaeth.   

 

Cwrs Ieuenctid 
Cynhelir Penwythnos Ieuenctid yng 

Ngholeg y Bala, Chwefror 12–15.   

 

Mae’r cwrs hwn ar gyfer y 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 ddechrau’r 

wythnos hon er mwyn sicrhau lle ar y 

cwrs.  Felly, rhowch wybod i ni ar un-

waith os ydych am fynd i’r Bala yn 

ystod wythnos hanner tymor yr Ysgol. 

 

Mae hwn yn gyfle arbennig i gael 

cwmni criw mawr o bobl ifanc eraill, ac 

mae digon o hwyl i’w gael ar y cyrsiau 

hyn bob amser wrth i chi glywed a 

dysgu am y Ffydd Gristnogol ac am 

Iesu Grist mewn ffordd real a syml.  

Peidiwch â cholli’r cyfle hwn i fod yn 

rhan o’r cyffro.  

Cyfarfod Gweddi  

Byd Eang y Chwiroydd 
Cynhelir Cyfarfod Gweddi Byd Eang y 

Chwiorydd yn Ebeneser, Deiniolen am 

6.00 o’r gloch, nos Wener, Mawrth 1. 

 

Mae’r gwaith o drefnu’r rhannau 

gwahanol ar gyfer yr oedfa ar y gweill. 

 

Bydd y trefnwyr yn ddiolchgar am bob 

cefnogaeth ac i bawb a fydd yn fodlon 

cymryd rhan yn yr oedfa eleni eto. 

 

Fel y gwyddoch defnyddir gwasanaeth 

sydd wedi ei drefnu ar gyfer pob 

cynulleidfa a fydd yn cymryd rhan, ac 

mae wedi ei baratoi eleni gan ferched 

Cristnogol o Ffrainc. 

 

Cronfa Gronyn 
Diolch  yn fawr iawn am bob rhodd a 

dderbyniwn i Gronfa Gronyn.  Mae’r 

cyfan yn help i dalu am gost argraffu 

Gronyn bob Sul.  Gellir cyfrannu at y 

Gronfa unrhyw adeg, a gwerthfawrogwn 

bob cyfraniad a dderbyniwn.  Y gobaith 

yw bod cymaint o bobl â phosibl yn der-

byn Gronyn.  Felly, os gwyddoch am 

rywun a fyddai’n hoffi derbyn copi yn 

wythnosol, ond nad yw’n ei dderbyn ar 

hyn o bryd, cofiwch roi gwybod i ni.   

gronyn.org 
Cofiwch hefyd bod Gronyn i’w weld ar 

wefan yr Ofalaeth.  Mae’r wefan yn rhoi 

gwybodaeth am holl gyfarfodydd ac 

oedfaon yr eglwysi o ddydd i ddydd.  

Mae’n ddigon rhwydd dod o hyd i’r 

wefan - www.gronyn.org (neu 

gronyn.wordpress.com).  
 

Beth am roi gwybod i ffrindiau a theulu 

am y wefan?  Gall fod yn arbennig o 


