
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Chwefror 12 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

    5.00 p.m. - MOLI  

 

Chwefror 19 

10.00 a.m. - Miss Eleri Jones 

  11.15 a.m. - DIM YSGOL SUL  

    5.00 p.m - Oedfa  

 

Chwefror 26 

  10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

    5.30 p.m. - Y Gweinidog  

 

Mawrth 4 

 10.00 a.m. - Oedfa 

 11.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.30 p.m. - Oedfa 

Yr Ysgol Sul 
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 yn Neiniolen a 

Llanberis bob mis.     

 

Nid oes raid i chi eich hun fod yn yr 

Ysgol Sul i wneud hynny.  Hyd yn 

oed os na fuoch yn yr Ysgol Sul ers 

blynyddoedd, mi fedrwch wahodd 

eraill yno!  Os gwelwch yn dda, 

gwnewch hynny.  Soniwch am yr 

Ysgol Sul wrth berthnasau a 

chymdogion a chyfeillion gan annog 

teuluoedd ifanc i anfon eu plant i’r 

Ysgol Sul.   

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Chwefror 19: Cynhelir 

Oedfa Deulu am 10.00 o’r gloch a 

gwasanaethir gan y Gweinidog am 

5.00 o’r gloch. 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Chwefror 14: Bore 

Coffi er budd Cronfa Adnoddau’r 

Capel rhwng 10.45 a 12.00 o’r gloch. 

Nos Fawrth, Chwefror 14: Y 

Gymdeithas Undebol am 7.00 o’r 

gloch - Cwis yng ngofal y 

Gweinidog.   

D y d d  S u l ,  C h w e f r o r  1 9 : 

Gwasanaethir am 10.00 o’r gloch gan 

Miss Eleri Jones, Bangor. Ni fydd 

Ysgol Sul.  Cynhelir oedfa am 5.30 

o’r gloch. 

 

 REHOBOTH 

Dydd Sul, Chwefror 19: Ni fydd 

oedfa. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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  

 

Mawrth 4 

  9.30 a.m. a 5.00 p.m. - Y Gweinidog 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

"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 487 - Dydd Sul, 12 Chwefror, 2012 

Y ddau Hitchens 
Ddeufis yn ôl, ar Ragfyr 15, 2011 bu 

farw’r colofnydd a’r areithiwr, 

Christopher Hitchens, yn Houston, 

Texas.  Roedd yn un o ladmeryddion 

yr Atheistiaeth Newydd ac yn awdur 

llyfr poblogaidd o’r enw God Is Not 

Great.  Mynnai nad yw Duw yn bod, a 

dadleuai mai crefydd yw prif achos yr 

holl gasineb sydd yn y byd.    

 

Awdur a cholofnydd o Gristion yw ei 

f r a wd  i a u ,  P e t e r  H i t c h e n s .  

Ysgrifennodd ef lyfr o’r enw The Rage 

Againt God, yn rhannol fel ymateb i 

God Is Not Great.  Fwy nag unwaith, 

mewn dadleuon cyhoeddus ffurfiol, 

bu’r ddau frawd yn dadlau a thrafod eu 

gwahanol safbwyntiau ar Gristnogaeth 

ac ar grefydd yn gyffredinol. 

 

Does gen i ddim rheswm arbennig dros 

gyfeirio at y brodyr hyn heddiw, ar 

wahan i’r ffaith i mi ddigwydd darllen 

cyfeiriad atynt yr wythnos ddiwethaf.  

Mae’n gwbl amlwg bod byd o 

w a h a n i a e t h  r h w n g  y  d d a u .  

Cyfaddefodd Peter Hitchens unwaith: 

“Rydym yn bobl wahanol, mae 

gennym fywydau gwahanol, mae 

gennym bleserau cwbl wahanol, rydym 

yn byw ar ddau gyfandir gwahanol.  Pe 

na byddem yn frodyr, fydden ni ddim 

yn adnabod ein gilydd.”  Ond mae’n 

d eb yg  i ’ r  b e r t h yn a s  we l l a ’ r 

blynyddoedd diwethaf ac i Peter ar un 

cyfnod benderfynu rhoi’r gorau i’r 

dadleuon cyhoeddus am nad oeddent 

yn debygol o setlo dim, a bod mwy o 

berygl iddynt achosi rhwyg drachefn 

rhwng y ddau frawd. 

 

Mae stori’r brodyr Hitchens yn ein 

hatgoffa mai mater o argyhoeddiad a 

ffydd personol yw Cristnogaeth.  Yr un 

fagwrfa a gafodd y ddau, a’r un 

dylanwadau a fu arnynt, ond daethant i 

ddau le gwahanol wrth ymateb yn 

bersonol i Dduw a’r Beibl a’r Efengyl.  

Am eu bod ill dau yn ysgrifenwyr 

p r o f f e s i y n o l  c a f o d d  e u 

hargyhoeddiadau gwahanol gryn sylw.  

Ond yn y bôn, yr un oedd eu stori hwy 

â stori miloedd o bobl eraill.  

Oherwydd peth digon cyffredin yw 

gweld aelodau o’r un teulu yn 

anghydweld yn llwyr ynghylch crefydd 

a phopeth ynglyn â’r Efengyl. 

 

Yn aml iawn, mae’n ddryswch i ni sut 

y gall pobl a fagwyd ar yr un aelwyd, a 

than yr un dylanwadau, fod mor 

wahanol eu hargyhoeddiadau.  Pam fod 

un yn credu a’r llall yn gwadu?  Pam 

fod un yn llawn ffydd a’r llall yn gwbl 

amddifad ohoni?  Yr ateb syml yw am 

fod ffydd yn beth mor bersonol.  

Mae’n rhaid i bawb ohonom gredu yn 

Nuw drosto’i hun; mae’n rhaid i ni 

ymateb yn bersonol i alwad yr Efengyl.  

Waeth beth a welsom neu a glywsom 

gan gyfeillion a theulu, mae’n rhaid i 

ni ein hunain gredu neu beidio credu 

yn Nuw’r Creawdwr a’r Achubydd.  

Fedr neb wneud hynny drosom.   



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.  

 

Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch a gwasnaethir am 5.00 

o’r gloch gan Mr Aled Ifan, Gweithiwr 

Ieuenctid Gofalaeth Bresbyteraidd 

Bangor.  Croeso cynnes iddo unwaith 

eto, a diolch iddo am ei wasanaeth.. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfa yn Capel 

Coch am 10.00 o’r gloch a chynhelir yr 

Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  Am 5.00 

o’r gloch oedfa MOLI fydd gennym.  

Croeso cynnes i bawb i ymuno â ni yn 

yr oedfa arbennig hon unwaith eto. 

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr      

Elwyn Morris, Oakfield, Ffordd Capel 

Coch, Llanberis a Mrs Annie Wilson 

Evans, Manod, Ffordd Capel Coch, 

Llanberis yn Ysbyty Eryri; ac at bawb 

arall sydd heb fod yn dda ar hyn o bryd. 

Bore Coffi 
Cynhelir y Bore Coffi misol yn festri 

Capel Coch am 10.45 o’r gloch, ddydd 

Mawrth, Chwefror 14.  Bydd yr elw er 

budd Cronfa Adnoddau’r capel.  Diolch 

yn fawr iawn i bawb sy’n gweithio’n 

galed i gynnal y boreau coffi bob mis ac 

i bawb sy’n dod i’w cefnogi. 

 

Y Gymdeithas 
Cynhelir Cwis yng ngofal y Gweinidog 

yng Nghymdeithas Undebol Llanberis 

nos Fawrth, Chwefror 14.  Croeso 

cynnes i bawb.  Cewch ateb gymaint 

neu gyn lleied o’r cwestiynau ag y 

mynnwch, ond dowch i ymuno yn hwyl 

y noson. 

 

Dydd Gweddi’r 

Chwiorydd 
Cynhelir Gwasanaeth Dydd Gweddi 

Chwiorydd y Byd yn Neiniolen nos 

Wener, Mawrth 2.  Bydd y gwasanaeth 

yn Ebeneser am 6.00 o’r gloch.  Croeso 

cynnes iawn. 

 

Casgliad  
Yn yr Oedfa Deulu yn Neiniolen fore 

Sul nesaf, Chwefror 19, gwneir casgliad 

arbennig 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 

yn neilltuo’r casgliad rhydd yn y ddwy 

oedfa’r Sul hwnnw at yr achos hwn.  

 

Pwyllgor Cymanfa’r 

Annibynwyr 
Estynnir gwahoddiad i’r eglwysi anfon 

cynrychiolwyr i Bwyllgor Cymanfa  

Annibynwyr Dosbarth Cwm-y-glo, 

sydd i’w gynnal yn Capel Coch am 7.00 

o’r gloch, nos Fawrth, Chwefror 21.  

Gobeithio bydd yno gefnogaeth dda i’r 

pwyllgor fel y gellir trefnu’r Gymanfa 

ar gyfer y gwanwyn. 

 

Gweddio 
Gweddiwn am fendith Duw ar waith yr 

eglwysi, o fewn yr Ofalaeth a thrwy 

Gymru gyfan.  Mor hawdd yw anghofio 

mai ar Dduw ei hun yr ydym yn 

dibynnu, ac mai ei waith Ef yw gwaith 

yr eglwysi.  Mae pobl yn gyffredinol yn 

tueddu i wneud y gwaith hwn - neu i 

geisio ei wneud (a hynny o reidrwydd 

yn aflwyddiannus) - heb gofio mai dim 

ond trwy ei nerth a’i allu Ef y gallwn 

wneud ei waith Ef.  Mae angen i ni 

ymdrechu a gweithio’n galed yng 

ngwaith yr Arglwydd, ond fe wnawn ni 

hynny gobeithio gan geisio bendith 

Duw ar ein holl ymdrechion.  

 

 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.   

Dydd o Roddion  

yn Neiniolen 
 

Mae swyddogion y ddwy eglwys yn 

Neiniolen yn bwriadu dechrau’r 

gwelliannau i festri Ebeneser o fewn yr 

ychydig wythosau nesaf.  Y peth cyntaf 

i’w wneud fydd gosod gwresogyddion 

newydd yn y festri, a gwella’r llwybr 

heibio i dalcen yr adeilad. 

 

Gan fod arian y ddwy eglwys yn brin, 

penderfynwyd cynnal Dau Ddiwrnod o 

Roddion yn Neiniolen at y gwelliannau.   

 

Byddwn yn derbyn rhoddion at y 

gwaith hwn yn y festri ddydd Gwener a 

dydd Sadwrn, Mawrth 9 a 10.   

Dydd Gwener, Mawrth 9:  

o 2.00 tan 4.00 y prynhawn 

Dydd Sadwrn, Mawrth 10: 

o 10.00 y bore tan Hanner Dydd 

Byddwn yn ddiolchgar iawn am bob 

cyfraniad at y gwaith.  Mae gwir angen 

gwneud y gwaith, ac edrychwn ymlaen 

at dderbyn eich rhoddion. 

Gan fod y festri’n cael ei defnyddio gan 

fudiadau eraill o bryd i’w gilydd, 

gobeithiwn gael cefnogaeth y gymuned 

ehangach hefyd er mwyn diogelu’r 

adeilad fel adnodd i’r pentref yn ogystal 

â chartref i’r ddwy eglwys sy’n 

cydaddoli ynddo.  Ac felly bwriadwn 

roi hysbysiad yn rhifyn nesaf Eco’r 

Wyddfa i wahodd cyfeillion eraill i 

gyfrannu.  A wenwch chi ein helpu os 

gwelwch yn dda trwy dynnu sylw at y 

Dyddiau o Roddion ac annog eraill i’w 

cefnogi. 


