
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Chwefror 5 

  10.00 a.m. - Mr Euron Hughes 

  Dolgellau 

  11.15 a.m. - Ysgol Sul  

    5.30 p.m. - Oedfa 

 

Chwefror 12 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

    5.00 p.m. - Mr Aled Ifan  

 

Chwefror 19 

10.00 a.m. - Miss Eleri Jones 

  11.15 a.m. - Ysgol Sul  

    5.00 p.m - Oedfa  

 

Chwefror 26 

  10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

    5.30 p.m. - Y Gweinidog  

Gweddio 
Brynhawn Sul diwethaf, bum yn 

pregethu yng nghapel yr Annibynwyr 

y n  W a u n g o l e u g o e d ,  g e r 

Tremeirchion, heb fod yn bell o 

waelod allt Rhuallt y clywn ni 

gymaint amdani mewn tywydd drwg.  

Cyn yr oedfa, rhoddwyd dalen o 

bapur i mi ac arni enwau gwahanol 

bobl i gofio amdanynt yn ystod y 

gweddiau yn yr oedfa.  Hyd y cofiaf, 

dyna‟r tro cyntaf erioed i mi gael y 

fath restr mewn unrhyw gapel.  

Rhestr neu beidio, gallwn ddysgu twy 

esiampl y gynulleidfa fechan yno mor 

bwysig yw i ni gofio mewn gweddi 

am bobl mewn gwahanol anghenion. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Chwefror 8: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o‟r gloch. 

Dydd Sul, Chwefror 12: Cynhelir yr 

Ysgol Sul am 10.15 o‟r gloch, a 

gwasanaethir am 5.00 o‟r gloch gan 

Mr Aled Ifan.    

     
CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Chwefror 8: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o‟r gloch. 

Nos Wener, Chwefror 10: CIC a 

CICiau am 7.00 o‟r gloch. 

D y d d  S u l ,  C h w e f r o r  1 2 : 

Gwasanaethir am 10.00 o‟r gloch gan 

y Gweinidog.  Bydd yr Ysgol Sul am 

11.15 o’r gloch.  Cynhelir oedfa 

MOLI am 5.00 o‟r gloch.   

 

 REHOBOTH 

Dydd Sul, Chwefror 12: Ni fydd 

oedfa. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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  

 

Chwefror 19 

  10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

    5.00 p.m. - Y Gweinidog  

 

Chwefror 26 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

    5.00 p.m. - Mr Arwel Williams  

"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 486 - Dydd Sul, 05 Chwefror, 2012 

Cwrs cyfiawnder 
Mae gan ohebwyr y teledu a‟r radio a‟r 

papurau newydd waith anodd o‟u 

blaenau dros y misoedd nesaf.  Ddydd 

Gwener, cyhoeddodd y Cyfarwyddwr 

Erlyniadau Cyhoeddus y bydd Chris 

Huhne a‟i gyn wraig, Vicky Pryce, yn 

cael eu cyhuddo o „wyrdroi cwrs 

cyfiawnder‟.  Mae‟r cyhuddiad yn 

ymwneud â phwyntiau cosb am yrru‟n 

rhy gyflym yn 2003.  Honnir mai Chris 

Huhne oedd yn euog o or-yrru ond bod 

Vicky Pryce wedi cymryd y pwyntiau 

cosb yn ei le rhag iddo fo gael ei 

wahardd rhag gyrru. 

 

Gall rhywun sy‟n euog o‟r drosedd hon 

gael ei garcharu am oes.   Nid bod neb 

yn disgwyl i‟r un o‟r ddau hyn 

wynebu‟r fath gosb os cant eu 

dyfarnu‟n euog yn Llys y Goron.  

Mewn achos tebyg yn ddiweddar, er 

enghraifft, mae‟n debyg mai chwe mis 

o garchar, a gafodd un gŵr am dderbyn 

pwyntiau cosb yn lle ei fab. 

 

Doedd y cyhoeddiad ddim yn 

annisgwyl gan y bu‟r stori hon yn 

mudferwi ers iddi gael sylw gyntaf 

mewn papur newydd fis Mai diwethaf.  

Ers hynny, trafodwyd llawer ar y 

digwyddiad a allai fygwth gyrfa 

wleidyddol Chris Huhne ac achosi 

embaras i Lywodraeth Glymbleidiol 

San Steffan.  Ond ers dydd Gwener 

mae‟r gohebwyr yn gorfod gofalu 

peidio dweud unrhyw beth a allai ei 

gwneud yn anodd i‟r un o‟r ddau gael 

achos teg gerbron llys.  Felly‟r gamp 

fydd dweud llawer, a dweud dim byd!  

 

Y tristwch mawr yw y gallem ni yn yr 

eglwysi ddysgu gwers neu ddwy i‟r 

gohebwyr yn hyn o beth, gan ein bod 

yn aml yn feistri ar ddweud llawer a 

dweud dim byd! Gallwn dreulio 

oriau‟n trafod a doethinebu, yn dweud 

ein barn ar hyn ac arall, ac yn 

condemnio un peth a‟r llall.  Ond 

tristwch pethau yw bod raid i ni 

gyfaddef y gall pobl wrando arnom heb 

wybod beth yn union a ddywedwn. 

 

Byddai rhai‟n dweud y dylem roi‟r 

gorau i‟n siarad a rhoi mwy o bwyslais 

ar wneud pethau.  Wrth gwrs, mae 

angen i‟r Eglwys wneud daioni, a 

thrwy‟r daioni hwnnw mae‟n cyhoeddi 

cariad Duw.  Ond mae‟n rhaid wrth 

eiriau hefyd i gyhoeddi‟r Efengyl, a 

phriod waith yr Eglwys yw sôn wrth y 

byd am Iesu Grist a‟i waith.  A dylem 

wneud pob ymdrech i sicrhau bod ein 

geiriau‟n glir a dealladwy, er mwyn i 

bobl glywed a deall yr hyn a 

ddywedwn am yr Arglwydd Iesu.  

Felly, faint bynnag a ddywedwn, 

gofalwn ddweud rhywbeth!  A’r 

rhywbeth hwnnw yw’r neges am Fab 

Duw yn cymryd y pwyntiau a‟r gosb 

yn ein lle ar Galfaria.  Ac wrth wneud 

hynny, nid gwyrdroi cwrs cyfiawnder a 

wnaeth Iesu ond gorseddu cyfiawnder 

Duw.  Cyhoeddwn fod Duw wedi trin a 

chosbi pechod yn gyfiawn yng Nghrist. 



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 Euron Hughes, 

Dolgellau.  Cynhelir yr Ysgol Sul am 

11.15 o’r gloch.  Bydd yr oedfa am 5.30 

o‟r gloch dan arweiniad rhai o‟r 

aelodau. 

 

Byddaf fi‟n arwain yr oedfaon yn 

Neiniolen am 9.30 a 5.00 o‟r gloch; a 

chynhelir yr Ysgol Sul am 10.15 o‟r 

gloch. 

 

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 yn Ysbyty 

Gwynedd; a Mrs Eileen Roberts, 83 

Maes Padarn, Llanberis yn Ysbyty 

Whiston. 

Efe 
Cynhaliwyd Cyfarfod Gweddi Efe yn 

Capel Coch nos Fercher, Chwefror 1.  

Cawsom ein hatgoffa - ar sail 

addewidion Duw (yn Eseciel 36) y 

byddai‟n adfer ei bobl i‟w gwlad o‟r 

Gaethlud ym Mabilon - mai Duw‟n 

gallu gwneud pethau mwy a gwell o 

hyd yw ein Duw ni.  “A gwnaf fwy o 

ddaioni i chwi na chynt.  Yna byddwch 

yn gwybod mai myfi yw‟r Arglwydd.” 

 

Gweddiwn am fendith Duw ar waith 

Efe, ac yn wir ar holl waith yr eglwysi.  

Gweddiwn y bydd Duw yn gwneud 

mwy yn ein gwlad ac yn rhoi mwy o 

fendithion i ni yng Nghymru nag a 

gafwyd o‟r blaen.  Mae hanes hir y 

Ffydd yng Nghymru yn dangos bod 

Duw wedi bendithio mewn ffordd 

gyfoethog iawn lawer gwaith.  Ond 

gweddiwn - ar sail addewidion o‟r fath 

y maeDuw wedi eu gwneud o‟r blaen - 

am fwy o fendith eto.  A chofiwn ein 

bod yn deisyf hynny er mwyn i ni 

“wybod mai myfi yw‟r Arglwydd”.   

 

Dosbarth Beiblaidd 
Cynhelir Dosbarth Beiblaidd yr 

Ofalaeth yn Yr Haciau, Penisarwaun am 

7.00 o’r gloch nos Fercher, Chwefror 8.  

Cofiwch fod croeso cynnes i chi ymuno 

â ni yn y cyfarfod hwn.   

 

Mae‟n braf iawn cael cyfarfod yng 

nghynhesrwydd Yr Haciau, cartref Miss 

Dilys mai Roberts.  Mae‟r cyfarfod yn 

gartrefol a‟r gymdeithas yn glos.  Yn 

amlwg mae yna fanteision mawr i 

gyfarfod mewn ty - yn arbennig yng 

nghanol gaeaf fel hyn! Rydym yn 

naturiol yn gwerthfawrogi‟r croeso a 

gawn gan Dilys ac yn edrych ymlaen at 

y cyfarfod bob pythefnos.  

yn neilltuo‟r casgliad rhydd yn y ddwy 

oedfa‟r Sul hwnnw at yr achos hwn.  

  

gronyn.org 
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 - www.gronyn.org Mae pob 

rhifyn o Gronyn i‟w weld yno.  

 

Beth am roi gwybod i ffrindiau a theulu 

am y wefan?  Gall fod yn arbennig o 

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.   

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. 

 

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. 

Yr unig anfantais hyd y gwelaf o 

gyfarfod ar aelwyd yw ei bod yn hawdd 

i bawb arall fynd i‟r arfer â‟r syniad mai 

cyfarfod ar gyfer rhai yn unig yw hwn.   

 

Felly, dowch i ni bwysleisio bod croeso 

mawr i unrhyw un ohonoch i ddod i‟r 

cyfarfod hwn.  Peidiwch â chadw draw 

am nad ydych wedi bod o‟r blaen.  Mi 

fyddem wrth ein bodd yn gweld eraill 

yn dod atom.  Rydym yn dal i drafod 

hanes Joseff ar hyn o bryd, ac yn blas ar 

wneud hynny.   

 

Dowch, felly, nos Fercher yr wythnos 

hon.  Mi gewch chi baned a sgwrs, a 

bendith fawr gobeithio wrth i ni edrych 

gyda‟n gilydd ar ddarn o‟r Ysgrythur a 

cheisio gweld ei neges ar ein cyfer ni.  

Dowch i‟r Haciau erbyn 7.00 o‟r gloch.  

Ffoniwch Dilys (871758) neu ffoniwch 

fi (872390) os nad ydych yn siwr lle 

mae‟r Haciau. 

 

Y Gymdeithas 
Cynhel i r  Cymdei thas  Undebol 

Llanberis wythnos i nos Fawrth, 

Chwefror 14.  Cwis fydd gennym y 

noson honno. 

 

Casgliad  
Gwneir casgliad arbennig yn yr Oedfa 

Deulu nesaf yn Neiniolen, ddydd Sul, 

Chwefror 19, at “Llyfrau Llafar 

Cymru”, sy‟n darparu casetiau a disgiau 

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 


