
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Mawrth 4 

 10.00 a.m.a 5.30 pm - Huw Tegid 

 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  

 

Mawrth 18 

 10.00 a.m. - Mrs Susan Williams 

 11.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.30 p.m. - Oedfa 

 

Mawrth 25 

 10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

   5.30 p.m - Y Gweinidog  

Pawb i Ganu  

Cyhoeddwyd cyfrol newydd o 

ganeuon Mrs Dylis Baylis a’i 

diweddar frawd, Edwin Lloyd Jones 

yr wythnos ddiwethaf.  Bydd cyfle i 

brynu’r gyfrol, ‘Pawb i Ganu’, ym 

Mhlas Pengwaith ddydd Sadwrn, 

Mawrth 17, rhwng 2 a 4 o’r gloch. 

 

Pasg Efe 
Bydd diwrnod o weithgareddau i 

blant Blwyddyn 3-6 yn Ysgol 

Gynradd Llanrug, ddydd Llun, Ebrill 

2.  Rhagor o fanylion i ddilyn. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Mawrth 7: Cyfarfod 

Gweddi Efe yn Capel Coch am 7.00 

o’r gloch. 

Dydd Sul, Mawrth 11: Bydd yr 

Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch.  

Gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan 

Y Parchg Idris Thomas, Deiniolen.  

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Mawrth 7: Cyfarfod 

Gweddi Efe yn Capel Coch am 7.00 

o’r gloch. 

Nos Wener, Mawrth 9: CIC a 

CICiau am 7.00 o’r gloch. 

D y d d  S u l ,  M a w r t h  1 1 : 

Gwasanaethir am 10.00 o’r gloch gan 

y Gweinidog (oedfa Gymun).  Bydd 

yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch ac 

oedfa MOLI am 5.00 o’r gloch. 

 

 REHOBOTH 

Dydd Sul, Mawrth 11: Ni fydd 

oedfa.  

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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  

 

Mawrth 18 

 10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

   5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Mawrth 25 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg Dafydd Hughes 

Agor y festri 
Mae angen pobl i rannu’r gwaith o 

agor a chau festri Ebeneser ar gyfer 

oedfaon nos Sul o ddechrau mis 

Ebrill ymlaen.  Rydym angen 

cymaint â phosibl i helpu er mwyn 

lleihau’r baich ar bawb.  Rhowch 

wybod i ni ar unwaith os gwelwch 

yn dda. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 490 - Dydd Sul, 04 Mawrth, 2012 

Preifat? 
Mae rhai pethau o fewn traddodiad ein 

capeli a’n heglwysi yn dipyn o 

ddirgelwch.  Er enghraifft, o ble daeth y 

syniad bod rhaid cynnal dwy oedfa bob 

Sul?  Neu, pam fod rhaid i’n hoedfaon 

bara awr (dim mwy a dim llai)?  Ond o 

bosib mai’r dirgelwch mwyaf un o fewn 

ein capeli yng Nghymru dros yr hanner 

can mlynedd diwethaf yw’r syniad a 

ddatblygodd mai rhywbeth preifat, ac 

nid rhywbeth i’w rannu a’i drafod, yw 

ffydd.   

 

Ers blynyddoedd clywsom bobl yn 

dweud nad rhywbeth i’w drafod yw 

ffydd grefyddol.  Mynegwyd y farn hon 

mewn ysgol Sul a seiat ar draws y wlad.  

Buom yn fwy na pharod i drafod 

materion crefyddol o bob math.  

Cawsom hwyl ar drafod y safbwynt 

Cristnogol am hyn a’r llall.  Buom yn 

datgan barn yr eglwys ar bob math o 

bynciau.  A buom yn brysur yn trafod y 

Ffydd, yn yr ystyr o bwyso a mesur yr 

hyn a ddywed y Beibl am wahanol 

bynciau.  Ac yn aml iawn, mae hynny 

wedi golygu dadlau ac anghydweld 

ynghylch gwirioneddau’r Ffydd 

Gristnogol.  Ond amharod iawn fuom 

yn aml i drafod ein ffydd ni ein hunain, 

oherwydd rhyw syniad nad peth i’w 

rhannu yw honno. 

 

Mae’n beryg ein bod wedi methu 

gwahaniaethu rhwng yr hyn sy’n 

bersonol a’r hyn sy’n breifat.  Y mae 

ffydd yn sicr yn beth bersonol am fod 

pob un ohonom yn credu yn Nuw ac yn 

adnabod Iesu Grist drosom ein hunain.  

Ni all neb gredu ar ein rhan ac ni all 

neb ddilyn Iesu Grist yn ein lle.  

Perthynas bersonol â Duw trwy ei Fab 

yw gwreiddyn y bywyd Cristnogol.  

Ond mae’r ffydd honno ymhell o fod 

yn beth preifat.  Wedi’r cwbl, mae yna 

filiynau o bobl yn rhannu’r un olwg ar 

Iesu a’r un profiad o Dduw.  Er mor 

bersonol yw ein cred yn Nuw, yr un 

gred sydd gan ein cyd Gristnogion.  Yr 

un Gwaredwr sydd gennym, a’r un 

peth yw ein hymddiriedaeth ynddo.  

Mae ein ffydd, felly, yn rhywbeth y 

gallwn ei drafod â’n gilydd. 

 

Ond mae ein ffydd hefyd yn rhywbeth 

y gallwn ei rannau ag eraill.  Ond mwy 

na hynny hyd yn oed, mae’n rhywbeth 

y dylem ei rannu ag eraill.  Ie. O 

reidrwydd, ffydd bersonol sydd 

gennym, am ein bod yn ymddiried ein 

hunain i’r Arglwydd Iesu.  Ond nid 

ffydd breifat yw hon chwaith gan mai 

ffydd i’w rhannu ag eraill yw hi yn y 

gobaith y daw pobl eraill i’w meddu.  

Clywais y dydd o’r blaen am aelodau 

un eglwys a aeth ati’n fwriadol i 

ddysgu siarad am eu ffydd gyda’i 

gilydd.  Gan sylweddoli eu bod yn ei 

chael yn anodd i rannu eu ffydd â 

phobl o’r tu allan i’r eglwys, aethant ati 

i siarad ymysg ei gilydd am eu profiad 

a’u cred yn y gobaith y byddai’n haws 

iddyn nhw rannu ag eraill os oedden 

nhw’n rhannu â’i gilydd. 



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 Neiniolen am 9.30 a 

5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  

Cynhelir yr Ysgol Sul am 10.15 o’r 

gloch. 

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

a 5.30 o’r gloch gan Mr Huw Tegid, 

Llangefni, ac estynnwn groeso cynnes 

iddo atom a diolch iddo am ei 

wasanaeth.  Cynhelir yr Ysgol Sul am 

11.15 o’r gloch. 

 

Ni fydd oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr      

Elwyn Morris, Oakfield, Ffordd Capel 

Coch, Llanberis yn Ysbyty Eryri.   

 

Dymuniadau gorau i Mrs Myfanwy 

Thomas, Bron Wyddfa, Nant Peris a 

Mrs Elisabeth Jones, Rallt Goch,     

Llanberis fu yn yr ysbyty yn ddiweddar.   

Dydd Gweddi’r 

Chwiorydd 
Cynhaliwyd Oedfa Dydd Gweddi 

Chwiorydd y Byd yn festri Ebeneser, 

Deiniolen nos Wener, Mawrth 2.  

Diolch i bawb a gymerodd ran yn y 

gwasanaeth.  Diolch yn arbennig i Mrs 

Linda Owen, Mrs Anwen Thorman 

Jones a Mrs Glenda am drefnu’r oedfa.  

Gwnaed casgliad o £21.40. 

 

Cymdeithas Undebol 
Cynhaliwyd Cymdeithas Undebol 

Deiniolen yn Nhy Elidir nos Lun, 

Chwefror 27.  Cafwyd sgwrs am 

wasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru 

gan Mr Eifion Jones.  Diolchwyd iddo 

gan Mr Brian Price. 

 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â theulu Mr Stephen 

Lovell, 1 Gwyrfai Terrace, Clwt-y-bont 

a fu farw ddydd Mawrth diwethaf, yn 

48 mlwydd oed.  Meddyliwn yn 

arbennig am ei blant, Emma, Daniel a 

Jessica, a’i fam yng nghyfraith, Mrs 

Nancy Morris, 93 Pentre Helen, 

Deiniolen a’i frodyr yng nghyfraith, 

Tommy, Ian a Merfyn.  Cydymdeimlwn 

hefyd â’i fam, Mrs Madeline Lovell a’r 

teulu yng Nghaernarfon. Cynhelir 

angladd cyhoeddus yn Eglwys 

Llandinorwig am 11.00 o’r gloch ddydd 

Mercher, Mawrth 7. 

 

 Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Mrs Madge Davies, 

Ffordd Capel Coch a Mr Allan Jones, 

Stryd y Dwr, Llanberis yn eu 

profedigaeth o golli eu brawd eu 

nghyfraith, Mr Derek Thompson, yn 

Rhosgadfan. 

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. 

 

Casgliad  
Gwnaed casgliad yn yr oedfaon yn Llan-

beris y Sul diwethaf at “Llyfrau Llafar 

Cymru”, sy’n darparu casetiau a disgiau 

o lyfrau, cylchgronau, papurau bro ac ati 

ar gyfer cannoedd o bobl ddall neu ran-

nol ddall.  Diolch i bawb a gyfrannodd 

at y casgliad o £135. 

 

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. 

Trip y Gymdeithas 
Bydd Cymdeithas Undebol Llanberis yn 

mynd i Nantmor, Beddgelert nos 

Fawrth, Mawrth 13 i fferm fadarch Mr 

Cynan Jones.  Bydd cyfle i brynu 

madarch neu gynnyrch arall yno, ac yn 

cawn baned a sgwrs gan  Mr Cynan 

Jones yng Ngwesty’r Goat.   

 

Bydd y bws yn cychwyn o Lanberis am 

5.45 o’r gloch.  Mae croeso i unrhyw un 

sy’n dymuno dod am dro gyda ni.  

Rhowch wybod i Miss Dilys Mai 

Roberts os ydych am ddod. 

Noson i’r ifanc 

Grwp Cristnogol Superhero 

yng Nghadeirlan Bangor 

Nos Wener, Mawrth 23 

7.30 p.m. - 10.30 p.m.  

Bws o Lanberis am 6.45 p.m. 

Manylion gan Andrew (07929916181)  


