
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Chwefror 19 

10.00 a.m. - Miss Eleri Jones 

  11.15 a.m. - DIM YSGOL SUL  
    5.30 p.m - Oedfa  

 

Chwefror 26 

  10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

    5.30 p.m. - Y Gweinidog  

 

Mawrth 4 

 10.00 a.m.a 5,30 pm - Huw Tegid 

  Llangefni  

 11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

Mawrth 11 

 10.00 a.m. - Y Gweinidog 

  11.15 a.m. - Ysgol Sul  

    5.00 p.m - MOLI  

Ysgrifennydd EBC 
Ddiwedd Ionawr roedd y Parchg 

Bryn Williams, Pwllheli, yn pregethu 

yn Capel Coch.  Mae wedi bod gyda 

ni yn Neiniolen a Llanberis fwy nag 

unwaith ers iddo fod yn Ysgrifennydd 

Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd 

Cymru.  Erbyn hyn, mae wedi derbyn 

galwad yn ôl i‟w gyn-ofalaeth ym 

Mhwllheli, ac felly bydd yn gadael ei 

swydd bresennol yn fuan.  Dymunwn 

bob bendith iddo.     

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Chwefror 22: 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr 

Haciau, Penisarwaun am 7.00 o‟r 

gloch. 

Dydd Sul, Chwefror 26: Cynhelir 

Ysgol Sul am 10.15 o‟r gloch a 

gwasanaethir am 5.00 o‟r gloch gan 

Mr Arwel Williams, Caernarfon. 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Chwefror 22: 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr 

Haciau, Penisarwaun am 7.00 o‟r 

gloch. 

Nos Wener, Chwefror 24: CIC a 

CICiau am 7.00 o‟r gloch. 

Dydd Sul, Chwefror 26: Cynhelir 

Oedfa Deulu am 10.30 o‟r gloch a 

gwasanaethir am 5.30 o‟r gloch gan y 

Gweinidog.  Bydd y casgliadau rhydd 

yn y ddwy oedfa at “Llyfrau Llafar 

Cymru”. 

 

 REHOBOTH 

D y d d  S u l ,  C h w e f r o r  2 6 : 

Gwasanaethir am 2.00 o‟r gloch gan 

y Gweinidog. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

 

Mawrth 11 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

    5.00 p.m. - Y Parchg Idris Thomas 

  Deiniolen  

 

“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 488 - Dydd Sul, 19 Chwefror, 2012 

Fy nilyn fy hun? 
Wps!  Doeddwn i ddim yn bwriadu 

gwneud hynny!  Wrthi‟n gosod y 

cyhoeddiadau ac ati ar wefan Gronyn 

oeddwn i‟r noson o‟r blaen, ac mae‟n 

debyg i mi bwyso‟r botwn anghywir 

neu roi tic yn y blwch anghywir.  Ac o 

ganlyniad mi ddaeth neges e-bost i 

ddweud fy mod i bellach yn „dilyn‟ 

Gronyn! 

 

Dyma‟r neges: “Mae gronyn newydd 

danysgrifio i dderbyn e-bost bob tro y 

byddwch chi‟n gosod neges ar 

g r o n y n . w o r d p r e s s . c o m .  

Llongyfarchiadau.  Efallai y byddwch 

chi eisiau gwybod be maen nhw yn ei 

wneud.  Ella byddwch chi‟n hoffi eu 

neges nhw cymaint ag y maen nhw‟n 

hoffi eich neges chi!” 

 

Dowch i mi geisio deall ac esbonio 

hyn.  Mi fyddaf fi‟n gosod Gronyn ar 

wefan yr Ofalaeth bob wythnos.  A 

rwan, dwi am gael neges e-bost oddi 

wrth y wefan i ddweud fod Gronyn 

wedi cael ei osod arni!  A dyma‟r 

neges gyntaf hon yn f‟annog i ddarllen 

Gronyn er mwyn gweld be sy’n cael ei 

ddeud ynddo, yn y gobaith y byddaf 

fi‟n mwynhau ei ddarllen.   

 

Erbyn hyn, felly, mi rydw i yn „fy 

nilyn fy hun‟. Sôn am fynd rownd 

mewn cylchoedd!  Ond yng nghanol y 

ffwlbri a‟r cymhlethdodd hwn, mae 

gwers bwysig i‟w chofio. Oherwydd 

onid oes peryg i ni weithiau ein „dilyn 

ein hunain‟?  Mae rhai mor sicr 

ohonynt eu hunain, ac o‟u barn am bob 

math o bethau, nes iddynt gredu eu bod 

o reidrwydd yn gywir bob amser, a bod 

eu barn hwy‟n bwysiach na barn neb 

arall.  Mae pobl felly i‟w cael ym 

mhob man.  Ond maen nhw‟n arbennig 

o beryglus o fewn yr eglwysi.     

 

Eu barn hwy sy‟n cyfrif: nid barn eu 

brodyr a‟u chwiorydd o fewn yr 

eglwys; nid barn Cristnogion yr 

oesoedd ar wahanol faterion ynghylch 

cred a moes; ac yn sicr nid barn yr 

Ysgrythur a‟r Arglwydd Iesu Grist.  Eu 

dilyn eu hunain a wnant, gan roi mwy 

o  bwys ar  eu syniadau a‟u 

dealltwriaeth eu hunain nag ar yr hyn a 

ddywed Y Beibl.   

 

Oes, mae angen i bobl feddwl drostynt 

eu hunain.  Oes, mae angen i bobl 

ystyried popeth a glywant am Dduw.  

Ac oes, mae angen i bobl bwyso a 

mesur pob dim.  Ond mae‟n rhaid 

hefyd ofalu rhag unrhyw syniad 

chwyddedig am ein pwysigrwydd a‟n 

gallu ein hunain.  Mater o ddarostwng 

pob meddwl i feddwl Crist yw hi.  Ei 

ddilyn ef a wnawn ni, ac nid ein dilyn 

ein hunain.  Ef yw‟r Athro a‟r  

Arweinydd.  Gwrando arno, a‟i gredu 

a‟i ddilyn sy‟n briodol i ni.  Gwae ni 

rhag meddwl ein bod ni‟n iawn ym 

mhob peth, a rhag meddwl nad oes raid 

i ni ddarostwng ein holl syniadau a‟n 

credoau i‟r Arglwydd Iesu Grist.   



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 

a 5.30 o‟r gloch gan Miss Eleri Jones, 

Bangor.  Estynnwn groeso cynnes iddi a 

diolchwn iddi am ei gwasanaeth.  Nid 

oes Ysgol Sul heddiw oherwydd 

gwyliau hanner tymor yr ysgol. 

 

Cynhelir Oedfa Deulu yn Neiniolen am 

10.00 o’r gloch ac oedfa 5.00 o’r gloch 

yng ngofal y Gweinidog. 

 

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.  Dymunwn 

yn dda hefyd i Mrs Jan Vaughan, Stryd 

Ianc, Llanberis a fu yn yr ysbyty yn 

Lerpwl ddechrau‟r wythnos ddiwethaf.   

 

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  
Byddwn yn gwneud casgliad arbennig 

yn yr Oedfa Deulu yn Neiniolen heddiw 

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.     

 

Byddwn hefyd yn neilltuo‟r casgliad 

rhydd yn y ddwy oedfa yn Llanberis y 

Sul nesaf at yr achos hwn, sef yr Oedfa 

Deulu am 10.30 o‟r gloch ac oedfa‟r 

hwyr am 5.30 o‟r gloch.   

 

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. 

 

Y Gymdeithas 
Cynhaliwyd cwis yng ngofal y 

Gweinidog yng Nghymdeithas Undebol 

Llanberis nos Fawrth diwethaf.  

Gobeithio bod pawb wedi mwynhau eu 

hunain, ac nad oedd y cwestiynau‟n rhy 

anodd.  Diolch i‟r chwiorydd a baratodd 

y baned i ni ar y diwedd.    

 

Dosbarth Beiblaidd 
Cynhelir Dosbarth Beiblaidd yr 

Ofalaeth yn Yr Haciau, Penisarwaun am 

7.00 o’r gloch, nos Fercher, Chwefror 

22, pan fyddwn yn ailafael yn stori 

Joseff.  Beth am ymuno â ni yn y 

cyfarfod yr wythnos hon? 

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.   

 

Diolch i‟r rhai sydd wedi cysylltu â mi i 

ddweud eu bod yn ei ddarllen ar y We.   

 

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. 

 


