
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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 

 

Mawrth 24 – Sul y Blodau 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Mawrth 31 – Sul y Blodau 
10.00 a.m. - Y Parchg Iwan Ll Jones 

  5.00 p.m. - Dathlu’r Pasg 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Nos Fercher, Mawrth 6: Cyfarfod 

Gweddi Efe yn Capel Coch am 7.00 o’r 

gloch.  

Dydd Sul, Mawrth 10:  Cynhelir yr 

Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch.  

Gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan Mr 

John Roberts, Llanfairpwll.    

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Nos Fercher, Mawrth 6: Cyfarfod 

Gweddi Efe yn Capel Coch am 7.00 o’r 

gloch.  

Nos Wener, Mawrth 8: CICiau yn 

Capel Coch o 7.00 hyd 8.30 o’r gloch. 

Dydd Sul, Mawrth 10:  Gwasanaethir 

am 10.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  
Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  

Cynhelir oedfa MOLI am 5.00 o’r gloch.   

 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Mawrth 10:  Ni fydd oedfa. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

 

Mawrth 24 – Sul y Blodau 
 10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Parchg W R Williams 

 

Mawrth 31 – Sul y Pasg 
5.00 p.m. - Y Parchg Ddr Elwyn Richards 

Cwrs Plant 

Dydd Gwener, Mai 17  

– Dydd 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 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 535 - Dydd Sul, 03 Mawrth, 2013 

Doeddech chi na minnau ddim yma 

bedwar can mlynedd yn ôl.  Wel, 425 o 
flynyddoedd, a bod yn fanwl gywir.  

Na, doedden ni ddim yma yn 1588, y 

flwyddyn y cyhoeddwyd y Beibl 

cyflawn yn Gymraeg am y tro cyntaf.  

Ond mae cenedlaethau o Gymry wedi 

clywed am waith mawr yr Esgob 

William Morgan yn cyfieithu’r 

Ysgrythurau.  Ac ysgrifenwyd cyfrolau 

am ddylanwad y cyfieithiad hwnnw ar 

ein hiaith, a’r modd y bu’r Beibl yn 

gyfrwng i ddiogelu, os nad i achub, y 

Gymraeg.  Ond ynghyd ag achub iaith 

– ac yn bwysicach na hynny hyd yn 

oed – bu’r Beibl yn gyfrwng i ddod â 

miloedd lawer o Gymry i ffydd yn Iesu 

Grist.  A dyna oedd bwriad William 

Morgan, wrth gwrs; galluogi’r Cymry i 

ddarllen y Beibl yn eu hiaith eu hunain, 
er mwyn iddynt ddod at Grist.  Am 

flynyddoedd wedi ei gyhoeddi, dim 

ond yn yr eglwysi yr oedd Beibl 

William Morgan i’w gael, am y 

rheswm syml ei fod yn llyfr mor fawr a 

chostus.  Yn 1620, cyhoeddwyd 

fersiwn diwygiedig o Feibl William 

Morgan, a wnaed yn bennaf gan ŵr o’r 

enw John Davies.  Ond bu raid disgwyl 

am ddeng mlynedd arall, a chyhoeddi’r 

Beibl Bach yn 1630, cyn bod pobl 

gyfredin yn medru prynu Beibl a’i 

ddarllen eu hunain.  A bu darllen mawr 

ar yr ‘hen Feibl’ byth ers hynny.          

Roedden ni’r oedolion yma pan 

gyhoeddwyd cyfieithiad newydd o’r 

Beibl, Y Beibl Cymraeg Newydd, yn 

1988.  Ac roedd hwnnw ar gael ar 

unwaith i bwy bynnag oedd am ei 

brynu.  Ydych chi’n cofio archebu 
ymlaen llaw er mwyn sicrhau bod 

gennych gopi ar ddydd y cyhoeddi?  

Gallem ddewis Beibl clawr caled gyda 

siaced lwch goch a gwyrdd, neu Feibl 

clawr meddal oren a llun castell ar y 

clawr.  Ers hynny, cawsom fersiwn 

diwygiedig o hwn hefyd, Y Beibl 

Cymraeg Diwygiedig, yn 2004 – yr un 

clawr coch tywyll (os nad oes gennych 

gopi lledr du).  Mae hwn yn well 

cyfieithiad o lawer nag un 1988.   

Ond bellach, gall pawb ohonom (ar 

wahan i fabis bach a aned ers ddoe!) 

ddweud bod cyfieithiad Cymraeg 
newydd o’r Beibl wedi ei gyhoeddi yn 

ein hoes ni.  Oherwydd, echdoe, Dydd 

Gŵyl Ddewi, gosodwyd gweddill 

llyfrau’r Beibl ar wefan beibl.net.  

Dyma gyfieithiad Cymraeg mewn iaith 

syml, hawdd ei darllen a’i deall.  Nid 

yw hwn yn rhy ddrud i neb!  Ac nid 

oed rhaid ei archebu na thalu’r un 

geiniog amdano.  Mae ar gael, ar gyfer 

yr oes newydd  dechnolegol hon, ar y 

we, a gall pobl ei ddarllen hyd yn oed 

ar eu ffonau symudol.  Mae’r iaith yn 

wahanol; mae’r dull cyhoeddi’n 

wahanol.  Ond yr un yw’r Beibl ei hun 

ag ydoedd yn 1588.  A’r un yw’r nod 

wrth ei gyhoeddi: galluogi pobl i 

glywed newydd da’r Beibl yn eu hiaith 

eu hunain, ac achub eneidiau i Grist.. 

beibl.net 



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.   

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfaon yn 

Neiniolen am 9.30 a 5.00 o’r gloch a 

chynhelir yr Ysgol Sul am 10.15 o’r 

gloch. 

 

Gwasanaethir yn Llanberis am 10.00 o’r 

gloch gan Mr Euron Hughes , 

Llanfachraeth.  Bydd yr Ysgol Sul am 

11.15 o’r gloch.  A gwasanaethir am 

5.00 o’r gloch gan Miss Glenys Jones, 
Pwllheli.  Diolch i’r ddau ohonynt am 

eu gwasanaeth unwaitheto. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfa yn 

Rehoboth am 2.00 o’r gloch. 

 

Cofion 
Anfonwn ein dymuniadau gorau am   

adferiad buan at Mr Elwyn Searell 
Jones, Dwyfor, Nant Peris, yn Ysbyty 

Gwynedd.   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 

Deiniolen 
Cynhaliwyd Cymdeithas Undebol 

Deiniolen yn Nhŷ Elidir nos Lun, 

diwethaf, Chwefror 25.  Cafwyd sgwrs 

gan Mr Barry Davies, Llanberis am ei 

waith ym mharciau gwledig Padarn a 

Glynllifon ac o amgylch arfordir 

Gwynedd.  Diolchwyd iddo gan Mr 

Elfed Williams.   

 

CICiau 
Cynhelir CICiau yn Capel Coch nos 

Wener nesaf, Mawrth 8 ac edrychwn 

ymlaen at noson lwyddiannus arall. 

 

Cyfarfod Gweddi 
Cynhelir Cyfarfod Gweddi Efe yn 

Capel Coch am 7.00 o’r gloch nos 

Fercher, Mawrth 6. 
 

Cymdeithas Undebol 

Llanberis 
Bydd aelodau Cymdeithas Undebol 

Llanberis yn mynd i Ganolfan Hanes 
Uwch-Gwyrfai yng Nghlynnog nos 

Fawrth, Mawrth 12.  Bydd y bws yn 

cychwyn o Lanberis am 5.45 o’r gloch, 

o’r mannau arferol.  Rhowch wybod 

eich bod yn dod os gwelwch yn dda, 

rhag i ni fynd heboch chi. 

 

Dosbarth Beiblaidd 
Bydd Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth 

yn yr Haciau, Penisarwaun  am 7.00 o’r 
gloch nos Fercher, Mawrth 13.  Y tro 

nesaf, byddwn yn mynd ymlaen â hanes 

Simon Pedr trwy edrych ar ei ran mewn 

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.   

 

Pwyllgor Cymanfa 

C yn h e l i r  P w y l l go r  C y ma 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. 

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.  

 

dau hanes arall am Iesu, sef hanes Iesu’n 

cerdded ar y dwr (Mathew 14) ac yn  

golchi traed y disgyblion (Ioan 13).    

. 

Cyfarfod Gweddi  

Byd Eang y Chwiroydd 
Cynhaliwyd Cyfarfod Gweddi Byd 

Eang y Chwiorydd yn Ebeneser, 

Deiniolen, nos Wener, Mawrth 1.   

 
Gwnaed casgliad o £21.  Diolch yn fawr 

i bawb a gymerodd ran ac i Mrs Linda 

Owen am drefnu’r oedfa.  

 

Casgliad Y Genhadaeth 
A hithau’n fis Mawrth eto, mae’n bryd 

gwneud Casgliad Cenhadol Blynyddol y 

Chwiorydd yn Capel Coch.  Bydd cyfle i 

gyfrannu yn ystod y mis.   

 

Os na ddaw rhywun heibio i gasglu 

gallwch roi eich cyfraniad i un o 

swyddogion yr eglwys. 

 

Mae arian y casgliadau hyn yn cefnogi 

gwahanol brosiectau cenhadol dan 

nawdd Eglwys Bresbyteraidd Cymru 

yma yng Nghymru a thramor. 

 

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.   

 

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 pentrefi 

cyfagos, yn ogystal ag yn y dref, yn elwa 

o’r Banc Bwyd hwn. 


