
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Chwefror 24 
 10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Mawrth 3 
10.00 a.m. - Mr Euron Hughes 

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 

 

Mawrth 17 
10.00 a.m. - Oedfa  

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg Pryderi Ll Jones 

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 rhwydd 

dod o hyd iddi - www.gronyn.org (neu 

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.  

 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Nos Lun, Chwefror 25: Cymdeithas 

Undebol yn Nhy Elidir am 7.00 o’r 

gloch. 

Nos Fercher, Chwefror 27: Dosbarth 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 John Roberts 

 

Mawrth 17 
 10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaunb am 7.00 o’r gloch.  

Nos Wener, Mawrth 1: Cyfarfod 

Gweddi Byd Eang y Chwiorydd yn 

Ebeneser am 6.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Mawrth 3:  Gwasanaethir 

am 9.30 a 5.00 o’r gloch gan y 

Gweinidog.  Gweinyddir y Cymundeb 
yn oedfa’r bore.  Cynhelir yr Ysgol Sul 

am 10.15 o’r gloch. 

 

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, Mawrth 3:  Gwasanaethir 

am 10.00 o’r gloch gan Mr Euron 

Hughes, Llanfachraeth.  Bydd yr Ysgol 

Sul am 11.15 o’r gloch.  Gwasanaethir 

am 5.00 o’r gloch gan Miss Glenys 

Jones, Pwllheli. 

 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Mawrth 3:  Ni fydd oedfa. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 534 - Dydd Sul, 24 Chwefror, 2013 

Roedd y ddraig goch a’r cennin pedr yn 

amlwg yn Rhufain ddoe wrth i dim 
rygbi Cymru guro’r Eidalwyr.  A 

byddant i’w gweld eto yn Llundain y 

p’nawn ’ma pan fydd tim pêl droed 

Abertawe yn ceisio ennill Cwpan y 

Gynghrair yn Wembley.  A bydd y 

ddraig a’r cennin pedr, ynghyd â’r 

genhinen a phob symbol arall o 

Gymreictod, yn amlwg ddydd Gwener, 

a hithau’n Ddydd Gŵyl Ddewi.  (Gyda 

llaw, gobeithio bydd sylwebwyr 

Cymraeg y teledu a’r radio, a 

chefnogwyr Abertawe, yn rhoi’r gorau  

i sôn am y gêm hon heddiw fel ‘y tro 

cyntaf erioed i’r tim gyrraedd rownd 

derfynol un o’r prif gwpanau’.  Ar bob 

cyfrif, dyweder mai dyma’r tro cyntaf 

i’r clwb gyrraedd rownd derfynol un o 

brif gystadlaethau Lloegr.  Ond ar 
drothwy Gŵyl Ddewi, dowch i ni gael 

digon o hunan barch i gofio bod clwb 

Abertawe wedi ennill Cwpan Cymru, 

prif gystadleuaeth cwpan ei wlad ei 

hun, ddengwaith, ac wedi bod yn y 

rownd derfynol ddeunaw gwaith i gyd.) 

Mae Gŵyl Ddewi’n gyfle i ddathlu pob 

math o bethau mewn pob math o ffyrdd 

gan fod Cymreictod yn golygu 

gwahanol bethau i wahanol bobl.  Cawl 

blasus, cymysgedd o ddiwylliant a 

chwaraeon a hanes a gwleidyddiaeth 

fydd ein dathliadau ddydd Gwener, a’r 
cyfan gobeithio’n cryfhau ein 

gwerthfawrogiad o’r genedl a’r iaith a 

gawsom yn rhagluniaeth Duw.   

Ond tra bydd enw Dewi ynghlwm 

wrth y dydd arbennig hwn, caiff y 

genedl ei hatgoffa o’r Ffydd 

Gristnogol a fu’n rhan mor amlwg o’i 
hanes am ganrifoedd lawer.  Beth 

bynnag y mae Dewi wedi dod i’w 

olygu i bobl erbyn hyn, mae’r gŵr ei 

hun yn dal i lefaru wrthym o 

bellafoedd y Chweched Ganrif am yr 

Efengyl a’r Gwaredwr a fu’n sylfaen 

i’w fywyd a’i waith.  Yr Arglwydd 

Iesu Grist oedd newyddion da Dewi 

i’w bobl.  Cyhoeddi’r Crist a wnai ar 

ei deithiau trwy dde Cymru a 

gorllewin Lloegr, ac addoli Duw a 

Thad ein Harglwydd Iesu Grist a 

wnai’r gymdeithas fynachaidd a 

sefydlodd yn ardal Glyn Rhosyn, lle 

saif Eglwys Gadeiriol Tyddewi 

heddiw.  

Ychydig a wyddom am Dewi, a 

chwedlau yw llawer o’r storiau 

amdano.  Ond beth a wnawn ni o’r 

straeon am wyrthiau, fel honno am y 

ddaear yn codi dan ei draed wrth iddo 

bregethu un tro, yr un peth sy’n amlwg 

yw mai bywyd wedi ei gysegru i 

wasanaethu Duw oedd bywyd y gwr 

hwn.  Ar Ŵyl Ddewi, fe gawn ein 

hannog unwaith eto i gredu’r Efengyl 

oesol hon, ac i ymgysegru o’r newydd 

i’r Duw a’n carodd ddigon nes iddo roi 

ei Fab i ni’n Waredwr.  Mae cylch y 

gwasanaeth yn wahanol ond ei natur yr 

un, a ninnau fel Dewi’n cael ein galw i 

garu ac addoli Duw yng Nghrist.   

Balchder cenedl 



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 yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch, a gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan y Parchg Idris Thomas, 

Deiniolen.   Estynnwn groeso cynnes 

iddo, gan ddiolch yn fawr iddo am ei 

wasanaeth.   

 

Cynhelir Oedfa Deulu yn Llanberis am 

10.30 o’r gloch a gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan y Gweinidog. 
 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

Cofion 
Anfonwn ein dymuniadau gorau am   

adferiad buan at Mr Elwyn Searell 

Jones, Dwyfor, Nant Peris, yn Ysbyty 

Gwynedd.   Dymuniadau gorau hefyd i 

Mr John H Hughes, Glyder, Ffordd 
Capel Coch, Llanberis a fu yn yr ysbyty 

yr wythnos ddiwethaf.  Dymunwn yn 

dda hefyd i bawb sydd heb fod yn dda 

eu hiechyd ar hyn o bryd ac yn methu 

dod i’r oedfaon yn ôl eu harfer. 

   

Cymdeithas Undebol 
Cynhel i r  Cymdei thas  Undebol 

Deiniolen yn Nhŷ Elidir am 7.00 o’r 

gloch nos yfory, nos Lun, Chwefror 25 

yng nghwmni Mr Barry Davies, 

Llanberis.   

 

Testun ei sgwrs nos yfory fydd ‘Hwylio 

ym Mhlas Menai’, ac edrychwn ymlaen 

at ei groesawu atom. 

 

Bydd croeso cynnes i bawb i’r cyfarfod 

yfory eto. 

 

  CICiau 
Cynhaliwyd CICiau yn Capel Coch nos 

Wener, ac roedd yn braf iawn gweld 

criw o hogiau yno.  Roedd yno un ar 

ddeg y tro hwn, a chawsom noson dda 

iawn, yn llawn o’r hwyl arferol. 

 

Diolch i Andrew a Gwenno am arwain 

y cyfan nos Wener.  Gwenno oedd wedi 

paratoi’r sgwrs y tro hwn, wrth i ni ddal 

i ddysgu am y Brenin Dafydd, gan 
edrych nos Wener ar un o’r Salmau a 

ganodd, sef Salm 32, a sylwi ar y ffordd 

yr oedd Dafydd yn troi at Dduw am 

help yng nghanol pob helynt a thrafferth 

a ddeuai i’w wynebu. 

 

Dosbarth Beiblaidd 
Bydd Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth 

yn yr Haciau, Penisarwaun  am 7.00 o’r 
gloch nos Fercher, Chwefror 27. 

 

Y tro hwn, byddwn yn edrych ar hanes 

y Gweddnewidiad yn Mathew 17, wrth 

i ni barhau â’r gyfres o astudiaethau ar 

Simon Pedr.  Croeso cynnes i unrhyw 

un ymuno â ni, wrth gwrs. 

Mae’r bwyd yn cael ei rannu i bobl yng 

Nghaernarfon a’r cyffiniau sydd mewn 

angen am wahanol resymau. Mae yna 

bobl broffesiynol, fel doctoriaid a 
gweithwyr cymdeithasol, yn penderfynu 

pwy sy’n cael talebau i ‘brynu’ bwyd 

o’r Banc Bwyd.  Bydd pobl yn y pen-

trefi cyfagos, yn ogystal ag yn y dref, 

yn elwa o’r Banc Bwyd hwn. 

 

Mae croeso i unrhyw un roi bwyd yn y 

bocs – tuniau neu becynnau bwyd sych, 

er enghraifft.  Cofiwch nad ydym yn 

pwyso ar neb i roi, ond yn awyddus yn 

unig i roi cyfle i bobl gefnogi’r gwaith 

os dymunant. 

 

Diolch am y bwyd a adawyd yn y bocs 

eisoes.  Mae’r bocs wedi ei wagio a’r 

bwyd a adwyd yno cyn nos Wener wedi 

ei ddanfon i’r Banc Bwyd erbyn hyn.   
 

Cwrs Plant 
Dydd Gwener, Mai 17 hyd ddydd Sul, 

Mai 19.  Dyna pryd y bydd plant  

ysgolion Sul yr Ofalaeth yn mynd i 

Goleg y Bala eleni. 

Bydd y cwrs hwn ar gyfer plant 

Blwyddyn 3-6, ac unwaith eto byddwn 

yn mynd yno gyda phlant Ysgol Sul 

Capel y Rhos, Llanrug. 

Ceir rhagor o fanylion yn nes ymlaen, 

ond beth am nodi’r dyddiad ar hyn o 

bryd.  Buan iawn y daw mis Mai, er 

mor anodd yw credu hynny a hithau’n 

bygwth eira arnom ddiwedd Chwefror 

fel hyn! 

gronyn.org 
Cofiwch bod gwefan yr Ofalaeth yn 

cael ei diweddaru bob wythnos, a bod 

rhifyn diweddaraf Gronyn i’w weld 

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.   

 

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. 

 

Aelod Newydd 
Yn ystod yr oedfa gymun yn Capel Coch 

fore Sul, Chwefror 10, derbyniwyd 
Bethan Jones, 1 Maes Padarn, Llanberis 

yn aelod o’r eglwys, wedi i ni dderbyn 

llythyr cyflwyniad oddi wrth eglwys 

Jerusalem, Llanberis.  Mae Bethan wedi 

bod yn weithgar yn yr Ysgol Sul ers tro, 

wrth gwrs, ac yr ydym yn falch iawn o 

gael ei chroesawu atom.  Dymunwn bob 

bendith iddi, gan hyderu y bydd yn 

hapus yn ein plith. 

 

Pwyllgor Cymanfa 

C yn h e l i r  P wyl l go r  C yma n f a 

Annibynwyr Dosbarth Cwm-y-glo yn 

Capel Coch am 7.00 o’r gloch, nos Lun, 

Mawrth 11.   

 

Bydd y pwyllgor yn yr ystafell 

ddosbarth yn y cefn. 

 

Banc Bwyd  
Mae’r bocs bwyd ar gyfer y Banc Bwyd 

a drefnir gan eglwysi Caernarfon yn y 

cyntedd yn Capel Coch, ac mae pob cy-

franiad ato yn cael ei werthfawrogi.   


