
Y mis nesaf - Llanberis 
 

 

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  

 

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.  

 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Lun, Chwefror 27: Y 

Gymdeithas Undebol yn Nhy 

Elidir am 7.00 o’r gloch. 

Nos Wener, Mawrth 2: Oedfa 

Dydd Gweddi Byd eang y 

Chwiorydd yn Ebeneser am 6.00 

o’r gloch. 

Dydd Sul, Mawrth 4: Cynhelir 

oedfaon am 9.30 a 5.00 o’r gloch 

dan arweiniad y Gweinidog.  

Bydd yr Ysgol Sul am 10.15 o’r 

gloch. 

CAPEL COCH  

A NANT PADARN 

Dydd Sul, Mawrth 4: Cynhelir 

oedfaon am 10.00 a 5.30 o’r gloch 

dan arweiniad Mr Huw Tegid, 

Llangefni.   Bydd yr Ysgol Sul am 

11.15 o’r gloch. 

 

 REHOBOTH 

Dydd Sul, Mawrth 4: Ni fydd 

oedfa.  

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

 

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, gy-

nifer o flynyddoedd ag y gwel-

som ddrygfyd" (Salm 90:15).  

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 489 - Dydd Sul, 26 Chwefror, 2012 

Yr un o hyd 
Ddydd Iau, fe fyddwn ni’n dathlu Gwyl 

Ddewi unwaith eto, ac yn cofio’r gŵr 

arbennig hwnnw a fu’n cyhoeddi Iesu 

Grist i bobl ei genhedlaeth ef, nôl yn y 

Chweched Ganrif.  Mae’r ffaith ein bod 

yn cofio’r gŵr hwn ynddi ei hun yn 

dipyn o ryfeddod o gofio na wyddom 

ddim oll bron amdano.  Wedi’r cwbl 

aethai pum canrif heibio cyn i 

Rhygyfarch gofnodi hanes Dewi yn y 

llawysgrif, Buchedd Dewi.  

 

Roedd llawer peth wedi newid yn ystod 

y pum can mlynedd rhwng oes Dewi a 

chyfnod Rhygyfarch.  Ac mae llawer 

iawn mwy wedi newid ers dyddiau 

Rhygyfarch.  Byd gwahanol iawn sydd 

gennym heddiw i fyd Rhygyfarch a 

Dewi o ran dulliau cyfathrebu a theithio 

ac o ran ein hamgylchiadau bob dydd.  

Mae ein tai a’n gwisgoedd a’n 

hamddena mor wahanol i’r hyn y 

byddent hwy wedi ei adnabod.   

 

Ac eto, mae rhai pethau yn aros yn 

debyg.  Byddai Dewi yn ein deall yn 

siarad gan fod yr iaith Gymraeg eisoes 

yn datblygu yn ei oes ef.  A byddai’r 

Efengyl y ceisiwn ni ei phregethu yn 

gyfarwydd iddo gan mai cyhoeddi’r 

newyddion da am Grist oedd ei fwriad 

yntau.  A’r un wrth gwrs ym mhob oes 

yw pobl a’u hangen.  Ac mae hynny’n 

ddirgelwch i lawer.  Oherwydd mae 

llawer yn credu fod ein hanghenion ni 

yn newid o un cyfnod i’r llall.  Fel y 

mae ein hamgylchiadau yn newid, mae 

pobl yn disgwyl i’r anghenion newid 

hefyd.  Ond nid felly y mae.  Mae’r 

anghenion yn aros yr un o hyd.  

Oherwydd yr un yw pobl yn eu hanfod.  

Mae’r gwir angen yn codi o’r galon, 

nid o amgylchiadau allanol.   

 

Ac o’n mewn, mae yna angen o hyd 

am Dduw: Duw i’w addoli; Duw i 

ymddiried ynddo; Duw i brofi ei 

gymorth a’i arweiniad; a Duw a fydd 

yn cynnig maddeuant am ein beiau.  

Dyma’r anghenion dwfn sydd ym 

mhawb ohonom heddiw, ac a fu yn 

mhawb erioed.  Cynnig Gwaredwr a 

oedd yn diwallu’r anghenion hyn a 

wnai Dewi, a dyna a wnawn o hyd. 

 

Beth bynnag arall a wnawn ni o Ŵyl 

Ddewi eleni, boed i ni gofio ein bod yn 

dathlu bywyd a gwaith un o saint Duw 

a gysegrodd ei fywyd er mwyn yr 

Efengyl.  Gan Gristnogion y mae’r 

gallu i ddathlu’n llawnach na neb ar 

Ŵyl ein nawddsant.  Gall eraill gydio 

yn Dewi a’i wneud yn hyrwyddwr y 

bywyd Cymreig a Chymraeg.  Ond nid 

digon hynny gan mai prif waith Dewi 

oedd cenhadu a dwyn tystiolaeth i’r 

Arglwydd Iesu.  Mynnwn ddathlu a 

chenhadu er mwyn i’r Gymru hon yr 

ydym yn byw ynddi barhau yn Gymru 

Gristnogol a Chymraeg am ganrifoedd 

i ddod.  Mwynhewch y dathlu a 

cheisiwch fendith Duw. 



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 

10.00 o’r gloch a gwasanaethir yn yr 

oedfa am 5.00 o’r gloch gan Mr Arwel 

Williams, Caernarfon.  Estynnwn 

groeso cynnes iddo a diolchwn iddo am 

ei wasanaeth.     

 

Cynhelir Oedfa Deulu yn Capel Coch 

am 10.30; a gwasanaethir am 5.30 o’r 

gloch gan y Gweinidog.   

 

Gwasanaethir am 2.00 o’r gloch yn 

Rehoboth gan y Gweinidog. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr      

Elwyn Morris, Oakfield, Ffordd Capel 

Coch, Llanberis yn Ysbyty Eryri.   

 

Dymunwn gorau am wellhad buan i 

Miss Cis Rowlands,  Corlan y Bont, 

Deiniolen.  A chofion cynnes at bawb 

sydd heb fod yn dda ar hyn o bryd. 

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 Llanberis heddiw (yn yr Oedfa 

Deulu y bore ’ma a’r oedfa heno) 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.     

 

Pwyllgor Cymanfa’r 

Annibynwyr 
Cynhaliwyd Pwyllgor Cymanfa  

Annibynwyr Dosbarth Cwm-y-glo yn 

Capel Coch nos Fawrth diwethaf.  

Diolch i bawb a ddaeth yno. 

 

Penderfynwyd peidio cynnal y gymanfa 

arferol eleni ond ein bod yn trefnu bws 

i’r Ysgolion Sul fynd i’r gwasanaeth a 

gynhelir ym Mhafiliwn Eisteddfod yr 

Urdd yng Nglynllifon ym mis Mehefin. 

Deallwn y bydd gwahoddiad i blant hŷn 

yr ysgolion Sul ganu yn yr oedfa. 

 

Bwriedir trefnu cyfarfod neu wasanaeth 

ar gyfer ysgolion Sul cylch y Gymanfa 

rywbryd ar ôl gwyliau’r haf, a bydd 

hynny’n gyfle i ni ddod â’r plant at ei 

gilydd.   

 

Gobeithiwn y bydd pawb yn mwynhau 

oedfa’r Eisteddfod, ac y bydd modd i ni 

wneud rhywbeth newydd a gwahanol 

yn nes ymlaen yn y flwyddyn.   

Cymdeithas Undebol 
Cynhel i r  Cymdei thas  Undebol 

Deiniolen yn Nhy Elidir am 7.00 o’r 

gloch, nos yfory, nos Lun, Chwefror 27.  

Ceir sgwrs am wasanaeth yr Ambiwlans 

Awyr gan Mr Eifion Jones. 

 

Trip y Gymdeithas 
Bydd Cymdeithas Undebol Llanberis 

yn mynd am dro i Nantmor, Beddgelert 

nos Fawrth, Mawrth 13.  Mae croeso i 

unrhyw un sy’n dymuno dod yno hefo 

ni i gyfarfod â Mr Cynan Jones a chael 

hanes y fferm fadarch sydd ganddo yno. 

 

 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.   

 

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 

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. 

 


