
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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 

 

Mawrth 10 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Nos Fercher, Chwefror 20: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaunb am 7.00 o’r gloch.  

Dydd Sul, Chwefror 24:  Cynhelir yr 

Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch a 

gwasanaethir yn yr oedfa am 5.00 o’r 

gloch gan y Parchg Idris Thomas, 

Deiniolen.  

  

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Nos Fercher, Chwefror 20: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaunb am 7.00 o’r gloch.  

Dydd Sul, Chwefror 24:  Cynhelir 

Oedfa Deulu am 10.30 o’r gloch a 

gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 
Gweinidog. 

 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Chwefror 24:  Ni fydd 

oedfa. 

 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

 

Mawrth 10 
  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Mr Joh Roberts 

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 533 - Dydd Sul, 17 Chwefror, 2013 

Nid oes diwrnod heb i ni glywed am 

rywun yn rhywle’n cael ei ladd.  Boed 
ddamwain, salwch, rhyfel neu 

lofruddiaeth, mae’r cyfan mor 

gyfarwydd.  Ac eto, mae rhai achosion 

yn ein synnu, am iddynt ddigwydd o 

fewn cyrraedd i ni er enghraifft, neu fel 

a ddigwyddodd yr wythnos ddiwethaf 

am fod a wnelo rhywun enwog â hwy.  

Chwe mis yn ôl, Oscar Pistorius oedd 

un o athletwyr mwyaf poblogaidd y 

Gemau Olympaidd a Pharalympaidd.  

Ond fore Iau, y stori fawr oedd bod y 

gŵr ifanc hwn wedi saethu ei gariad, 

Reeva Steenkamp, ganol nos am iddo 

wneud camgymeriad trasig a thybio 

bod rhywun wedi torri i mewn i’w dŷ.  

O fewn ychydig oriau, fodd bynnag, 

daeth yn amlwg bod llawer mwy i’r 

stori na hynny, a chyhuddwyd Pistorius 

o lofruddio’i gariad. 

Dros yr wythnosau nesaf, fe glywn 

lawer mwy am yr hyn a ddigwyddodd 

y noson o’r blaen ym Mhretoria, De 

Affrica.  Ond eisoes, fe’n hatgoffwyd 

nad yw llwyddiant ac enwogrwydd a 

chyfoeth yn diogelu neb rhag y 
drygioni a’r dioddefaint y gall y byd 

hwn ei ddwyn.  Fe’n hatgoffwyd hefyd 

am y cannoedd a’r miloedd o bobl 

anenwog sy’n cael eu lladd bob 

blwyddyn yn Ne Affrica a mannau 

eraill, a phob un ohonynt yn achos 

galar a loes i’w teuluoedd a’u 

cyfeillion.   

Beth bynnag a ddigwyddodd, fe’n 

hatgoffwyd o’r modd y gall pobl ein 

siomi.  Traed o glai sydd gan yr arwyr 

mwyaf a’r enwocaf o blant dynion.    
Ac am fod cyfeillion hyd yn oed yn 

medru ein siomi, mae’n dda i ni gofio 

o’r newydd mai’r Arglwydd Iesu Grist 

yw’r cyfaill gorau na fydd fyth yn 

siomi y sawl sy’n ymddiried ynddo. 

Mae’r posteri enfawr o Oscar Pistorius 

eisoes yn cael eu tynnu i lawr.  Nid yw 

hynny’n golygu bod ei noddwyr o 

reidrwydd wedi cefnu arno; ond maent 

yn cydnabod nad yw’n briodol i’w lun 

fod ym mhobman ar hyn o bryd.  Ond 

cefnu wnaiff llawer, mae’n debyg, hyd 

yn oed pe digwyddai iddo gael ei 

ddyfarnu’n ddieuog.  Ond rhyfeddod 
yr Efengyl yw ei bod yn cyflwyno i ni 

Waredwr sy’n aros yn ffyddlon, ac 

yntau’n gwybod yn iawn am ein 

heuogrwydd ni.  Nid yw hwn yn cefnu 

arnom.  Yn hytrach, mae’n dadlau ein 

hachos, a hyd yn oed yn pledio drosom 

gan fynnu ein bod ni’n cael ein cyfrif 

yn ddieuog a’i fod yntau’n cael ei 

gyfrif yn euog yn ein lle. 

Mae’r hyn a ddigwyddod yn Pretoria 

yn gwneud i ni gofio hefyd mor drist 

yw gweld pobl yn colli’r cyfan.  O’n 

cwmpas, mae yna bobl a gollodd, am 
wahanol resymau, enw da, cyfoeth, 

cyfeillion, rhyddid, hunan barch a llu o 

bethau eraill.  Gweddiwn dros bobl 

felly, pwy bynnag ydynt. 

Oscar Pistorius 



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.   

 

Cynhelir Oedfa Deulu yn Neiniolen am 

10.00 o’r gloch a gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan y Gweinidog. 

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

o’r gloch gan Mr Dafydd Murphy, 

Bangor ac estynnwn groeso cynnes iddo 

gan ddiolch iddo am ei wasanaeth.  Ni 

fydd Ysgol Sul heddiw.  Cynhelir oedfa 

weddi am 5.00 o’r gloch. 
 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

Cofion 
Anfonwn ein dymuniadau gorau i bawb 

sydd heb fod yn dda eu hiechyd ar hyn 

o bryd.  Mae amryw o ffyddloniaid yr 

eglwysi yn methu bod yn yr oedfaon   

oherwydd afiechyd a dymunwn wellhad 
buan iddynt.  Mae’n dda cael dweud 

bod y cyfeillion a fu yn yr ysbyty yn 

ddiweddar wedi dod adref, yn cynnwys 

Mrs Jane Thorman Jones, 14 Tai    

Caradog, Deiniolen a fu yn Ysbyty 

Gwynedd yr wythnos ddiwethaf. 

   

Cymdeithas Undebol 
Cynhaliwyd Cymdeithas Undebol 

Llanberis yn Capel Coch nos Fawrth, 
Chwefror 12.  cafwyd noson ddifyr yng 

nghwmni Mr Eifion Roberts, Swn-y-

gwynt, a ddangosodd  rai o luniau’r 

ffotograffydd, Geoff Charles, oedd yn  

ymwneud â Llanberis.  Diolchwyd i 

Eifion gan Miss Marion Davies. 

 

 Cwrs Ieuenctid 
Cynhaliwyd Penwythnos Ieuenctid ar 

gyfer y rhai sydd ym mlynyddoedd 7 i 
11 yr ysgol uwchradd yng Ngholeg y 

Bala o ddydd Mawrth hyd ddydd 

Gwener yr wythnos ddiwethaf, a diolch 

yn fawr iawn i Andrew Settatree am 

defnu’r cyfan a mynd yno i arwain y 

cwrs a gofalu am y bobl ifanc.  Roedd 

yn canmol y cwrs yn arw, ac mae’n braf 

gweld y llewyrch sydd ar y cyrsiau hyn 

a gynhelir yn y Coleg.  Penderfynwyd 

ymestyn y cwrs i dair noson yn hytrach 

na dwy y tro hwn, ac o bosibl bod 

hynny wedi golygu bod rhywfaint llai o 

ieuenctid wedi mynd yno. Ond o’r hyn 

a ddeallais, roedd 65 ohonynt yno y tro 

hwn, a chafwyd amser arbennig o dda. 

Daliwn i weddio dros y gwaith pwysig 

a gwerthfawr hwn.. 
 

CICiau 
Cynhelir CICiau yn Capel Coch nos 

Wener nesaf, Ionawr 25.   

 

Mae CICIau ar gyfer plant a phobl ifanc 

oed ysgol Blwyddyn 6-9. 

 

Byddwn yn dechrau am 7.00 o’r gloch 
ac yn gorffen am 8.30 o’r gloch. 

Bore coffi 
Cynhaliwyd y Bore Coffi misol yn 

festri Capel Coch ddydd Mawrth 

diwethaf.   Diolch yn fawr iawn am bob 

cefnogaeth, a diolch arbennig i bawb 

sy’n gweithio’n galed i gynnal y bore 

coffi a chodi arian gwerthfawr at y 

gronfa. 

 

Dyweddio 
Llongyfarchiadau mawr i Llifon Jones, 

Bryn Gelli, Gellihirbant, Llanberis ar ei 

ddyweddiad â Bethan yn ddiweddar.  

Dymuniadau gorau i chi.  Ond cyn i mi 

gael cyfle i’w llongyfarch, dyna glywed 

bod ei chwaer, Sara wedi dyweddio â 

Dafydd.  Mae’n amlwg yn gyfnod 

cyffrous i’r teulu a dymunwn bob 

bendith i chi. 

gronyn.org 
Cofiwch bod gwefan yr Ofalaeth yn 

cael ei diweddaru bob wythnos, a bod 

rhifyn diweddaraf Gronyn i’w weld 

arni.  Mewn gwirionedd, mae pob un o 

rifynnau Gronyn dros y pedair blynedd 

ers i ni greu’r wefan i’w gweld arni.  

Felly, gallwch ddarllen hen rifynnau yn 
ogystal â’r rhifynnau diweddaraf os 

mynnwch.   

 

Mae’r wefan yn rhoi gwybodaeth am 

holl gyfarfodydd ac oedfaon yr eglwysi 

o ddydd i ddydd.  Mae’n ddigon 

r h w y d d  d o d  o  h y d  i d d i  - 

w w w . g r o n y n . o r g  ( n e u 

gronyn.wordpress.com).  
 

Mae’n arbennig o werthfawr gobeithio 

er mwyn eich atgoffa o drefn yr 

oedfaon bob Sul.  Dim ond clicio ar 

‘Cyhoeddiadau’ neu ‘Ysgol Sul’ ac fe 

gewch y wybodaeth ddiweddaraf.  

Dosbarth Beiblaidd 
Bydd Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth yn 

yr Haciau, Penisarwaun  am 7.00 o’r 

gloch 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    

hanesion yn Luc 8 am iachau gwraig ac 

atgyfodi merch Jairus. 

 

Y tro nesaf, byddwn yn trafod cyffes 

Pedr yn yr hanes a welir yn Mathew 16. 
 

Cofiwch fod croeso cynnes i unrhyw un 

ymuno â ni, ac yr ydym yn ddiolchgar 

iawn am gael cyfarfod yng nghartref 

Miss Dilys Mai Roberts yn Yr Haciau. 

    

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. 

 

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. 


