
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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. Mr Dafydd Murphy   

NI CHYNHELIR YR YSGOL SUL 

 5.00 p.m. - Cyfarfod Gweddi 

 

Chwefror 24 

 10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Mawrth 3 

10.00 a.m. - Mr Euron Hughe 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Miss Glenys Jones 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Chwefror 17:  Cynhelir 

Oedfa Deulu am 10.00 o’r gloch dan 

arweiniad y Gweinidog a gwasanaethir 

yn yr oedfa am 5.00 o’r gloch hefyd gan 

y Gweinidog.  

  

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Chwefror 12: Bore 

Coffi er budd Cronfa Adnoddau’r Capel 

rhwng 10.45 a 12.00 o’r gloch. 

Nos Fawrth, Chwefror 12: Cynhelir y 

Gymdeithas Undebol yn Capel Coch am 

7.00 o’r gloch yng nghwmni Mr Eifion 

Roberts.   

Dydd Sul, Chwefror 10:  Gwasanaethir 

am 10.00 o’r gloch gan Mr Dafydd 

Murphy, Penrhosgarnedd.  NI FYDD 

YSGOL YSGOL SUL.  Cynhelir 

Cyfarfod Gweddi am 5.00 o’r goch.  

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Chwefror 17:  Ni fydd 

oedfa. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

 

Mawrth 3 

  9.30 a.m. - Y Gweinidog 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Banc Bwyd  
Mi gofiwch i mi sôn cyn y Nadolig fod 

eglwysi Caernarfon am ddechrau Banc 

Bwyd yn y dref i helpu pobl sy’n cael 

trafferth i brynu bwyd yn yn cyfnod 

called hwn 

 

Bydd pobl yn cyfrannu bwyd i’r ‘Banc’ 

a hwnnw wedyn yn cael ei rannu i bobl 

anghenus.  Bydd pobl broffesiynol, fel 

doctoriaid a gweithwyr cymdeithasol, yn 

penderfynu pwy fydd yn cael talebau i 

‘brynu’ bwyd o’r Banc Bwyd.  Bydd 

pobl yn y pentrefi cyfagos, yn ogystal ag 

yn y dref, yn elwa o’r Banc Bwyd hwn. 

 

Mae bocs yn y cyntedd yng Nghapel 

Coch erbyn hyn, a chroeso i unrhyw un 

roi bwyd ynddo - er enghraifft, tuniau 

neu becynnau bwyd sych.  Caiff y bocs 

ei wagio bob wythnos.  Cofiwch nad 

ydym yn pwyso ar neb i roi, ond yn unig 

yn rhoi cyfle i bobl gefnogi’r gwaith os 

dymunant. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 532 - Dydd Sul, 10 Chwefror, 2013 

Mae tuedd ynom i ddewis a dethol.  

O’m rhan i, beth bynnag, bydd yr 

wythnos hon yn enghraifft dda o hynny 

wrth i mi wneud y gorau o ddydd 

Mawrth ac anwybyddu dydd Mercher.  

Y ffaith i mi gael fy magu yn y capel 

sy’n gyfrifol am hynny.  Petawn i wedi 

fy magu yn yr Eglwys Anglicanaidd, 

byddai pethau’n wahanol.   

Rwy’n bwriadu mwynhau dydd 

Mawrth am mai dydd Mawrth 

Crempog ydi o.  Rwyf wastad wedi 

mwynhau’r diwrnod hwn, ond mae’n 

rhaid i mi gyfaddef na wnes i erioed 

ystyried bod unrhyw arwyddocad 

crefyddol iddo.  Diwrnod i flasu 

crempogau ydi o i mi, a dim mwy na 

hynny.  Ac rwy’n cyfaddef hefyd nad 

wyf yn disgwyl i ddydd Mercher yr 

wythnos hon fod yn wahanol i’r un 

dydd Mercher arall. 

Nid felly mae hi i Eglwyswyr, mae’n 

debyg., gan fod i Ddydd Mawrth Ynyd 

(neu Ddydd Mawrth Crempog) a Dydd 

Mercher Lludw arwyddocad arbennig.  

Dydd Mercher Lludw yw diwrnod 

cyntaf tymor y Grawys, sef y deugain 

diwrnod cyn y Pasg.  Mae Cristnogion 

sy’n cadw’r Grawys yn ymatal rhag 

bwyta rhai pethau arbennig, fel math o 

ympryd i’w helpu i baratoi ar gyfer 

dathlu Gŵyl y Pasg.  Seiliwyd yr arfer 

ar y ffaith fod Iesu wedi ymprydio a 

gweddio am ddeugain diwrnod cyn 

cychwyn ei Weinidogaeth. 

Erbyn hyn, mae’n bosibl mai dewis 

peidio bwyta pethau fel siocled neu 

gacennau y bydd pobl sy’n cadw’r 

Grawys.  Ond yn draddodiadol, roedd 

bwydydd yn cynnwys saim a menyn 

ac wyau yn waharddedig yn ystod y 

tymor hwn.  A dyna darddiad yr arfer 

o wneud crempogau ddiwrnod cyn 

dechrau’r Grawys, er mwyn 

defnyddio’r bwydydd na ellid eu 

bwyta yn ystod y tymor  Gyda llaw, 

daw ‘ynyd’ o air Lladin sy’n golygu 

‘cychwyn’, a dydd Mawrth Ynyd 

felly’n ddiwrnod o baratoi ar gyfer 

dechrau’r Grawys.  Yn Saesneg, mae 

‘Shrove Tuesday’ yn cyfeirio at yr hen 

arfer o fynd i’r Eglwys y diwrnod cyn 

dechrau’r Grawys i gyffesu pechodau 

(ystyr ‘shrive’ yw ‘gwrando cyffes’ 

neu ‘faddau’ i rywun).  Mae’n amlwg 

felly, bod mwy nag un elfen i’r dydd 

Mawrth hwn, sy’n ddydd o gyffesu 

beiau ac o wledda cyn ympryd y 

Grawys. 

Dewis a dethol – bwyta’r crempogau 

ac ymwrthod â’r ympryd – fydd fy 

hanes eleni eto ar ddechrau tymor y 

Grawys.  Gallaf wneud hynny am nad 

yw cadw’r gwyliau yn un o hanfodion 

y bywyd Cristnogol.  Ond pan ddof at 

ddiwedd y Grawys ac at Ŵyl y Pasg, 

bydd yna bethau na allaf eu dewis a’u 

dethol.  Yn fwy arbennig, caf f’atgoffa 

na chaf fi na neb arall gredu bod Iesu 

wedi marw ar groes heb gredu hefyd 

iddo godi’n fyw o’r bedd.         

Dewis a dethol 



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.   

 

Bydd yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch a gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan y Parchg Dafydd Hughes, 

Caernarfon.  Croeso iddo a diolch am ei 

wasanaeth unwaith eto. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfa Gymun yn 

Capel Coch am 10.00 o’r gloch.  

Cynhelir yr Ysgol Sul am 11.15 o’r 

gloch; a bydd oedfa MOLI am 5.00 o’r 

gloch. 

 

Byddaf yn arwain oedfa yn Rehoboth 

am 2.00 o’r gloch. 

 

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.   

  Bore Coffi 
Cynhelir y Bore Coffi misol yn festri 

Capel Coch am 10.45 o’r gloch, ddydd 

Mawrth, Chwefror 12 er budd Cronfa 

Adnoddau’r Capel.   

 

Cymdeithas Undebol 
Cynhel i r  Cymdei thas  Undebol 

Llanberis yn Capel Coch am 7.00 o’r 

gloch, nos Fawrth, Chwefror 12.  Bydd 

Mr Eifion Roberts, Swn-y-gwynt, yn 

dangos rhai o luniau’r ffotograffydd, 

Geoff Charles, sy’n ymwneud yn 

benodol â Llanberis.  Croeso cynnes i 

bawb. 

 

CICiau 
Cynhaliwyd CICiau yn Capel Coch nos 

Wener diwethaf dan arweiniad Andrew 

Settatree.  Mae’n braf gweld yr hogia 

yn dod yn rheolaidd i’r cyfarfod hwn.  

Yn ogystal â’r gemau a’r hwyl arferol, 

aed ymlaen â stori’r Brenin Dafydd yn 

y sgwrs a’r drafodaeth.  Y tro hwn, 

hanes Dafydd a Bathseba ac Ureia oedd 

yn cael ein sylw. 

 

Cwrs Ieuenctid 
Cynhelir Penwythnos Ieuenctid (ar gy-

fer y rhai sydd ym mlynyddoedd 7 i 11 

yr ysgol uwchradd) yng Ngholeg y Bala 

o ddydd Mawrth hyd ddydd Gwener yr 

wythnos hon.  Dymuwn bob bendith i 

Andrew, a fydd yn cyd-arwain y cwrs y 

tro hwn, ac i bobl ifanc y fro a fydd yno 

gydag ef. 

 

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. 

OS 
Mae Cymorth Cristnogol a Tearfund 

ymhlith nifer mawr o elusennau sy’n 

cydweithio i hyrwyddo’r ymgyrch OS 

eleni.  Dyma ran o ddatganiad a wnaed 

gan Tearfund: “Mae OS yn gynghrair o 

fudiadau, sy’n meddwl bod 2013 yn 

flwyddyn hollbwysig i  ofyn i 

arweinwyr gwledydd y byd i drwsio 

system fwyd y byd.  Mae’n amlwg nad 

yw’r system yn gweithio – mae’n 

dibynnu’n ormodol ar ‘os hyn’ ac ‘os y 

llall’, sy’n ei gwneud yn fregus ac yn 

aneffeithiol.  Gofynnwn i chi gymryd 

nifer o gamau syml yn ystod y 

flwyddyn fel y gall pawb ohonom 

wrthwynebu anghyfiawnder a bod yn 

llais i’r di-lais.  Does dim rhaid i neb 

ddioddef oherwydd diffyg bwyd a 

diffyg maeth.  Mae cael digon o fwyd 

maethlon yn rhoi dyfodol i bobl.  Mae’n 

galluogi pob cymdeithas i ffynnu. 

 

Yn 2013, y Deyrnas Unedig sydd yng 

nghadair y G8.  Bydd y byd yn dechrau 

trafod set newydd o dargedau datblygu 

a fydd yn sylfaen ar gyfer uchelgais a 

gweledigaeth y degawd nesaf.  Y nod 

presennol yw haneru newyn erbyn 

2015, ond rydym yn bell o’r nod. Mae 

prisi bwyd yn codi i lefel beryglus. 

 

Mae Tearfund yn rhan o’r ymgyrch hon 

am y gwyddom fod codi llais a 

gweithredu gyda’n gilydd yn arwain at 

fwy o newid nag ymgyrchu ar ein pen ei 

hunain.  Yn 2013, cawn gyfle i fynd i’r 

afael ag anghyfiawnder newyn o sawl 

ongl.  Mae’r Beibl yn dweud wrthym 

fod Duw yn dyheu am weld cyfiawnder 

yn ‘llifo fel ffrwd gref’ (Amos 5:24); ac 

felly rydyn yn mynd i wneud ein gorau i 

helpu’r Eglwys i gymryd rhan yn yr 

ymgyrch a dod â gweledigaeth Duw 

gam yn nes.    

Dosbarth Beiblaidd 
Bydd Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth yn 

yr Haciau, Penisarwaun  am 7.00 o’r 

gloch wythnos i nos Fercher, Chwefror 

20. 

 

Rydym wedi cychwyn cyfres newydd ar 

fywyd Simon Pedr.  Yn y ddau gyfarfod 

a gafwyd hyd yma, rhoddwyd sylw i al-

wad Simon i ddechrau, ac yna i’r hane-

sion yn Luc 8 am iachau’r wraig ac atgy-

fodi merch Jairus. 

 

Y tro nesaf, byddwn yn trafod cyffes 

Pedr yn yr hanes a welir yn Mathew 16. 

    

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; ac mae’r 

cyfan yn help i sicrhau bod modd ei 

ddosbarthu i gymaint o bobl â phosibl. 


