
Y mis nesaf  

yn Llanberis 
 

Mawrth 13 

10.00 a.m. - Y Gweinidog  

11.15 a.m. - Yr Ysgol Sul 

  4.00 p.m. - CIC 

  5.00 p.m. - ‘Moli’   
 

Mawrth 20 

10.00 a.m.- Y Parchg O G Williams 

  Blaenau Ffestiniog 

10.15 a.m. - Yr Ysgol Sul 

  4.00 p.m. - CIC 

  5.30 p.m. - Y Parchg O G Williams 

 

Mawrth 27 

10.30 a.m. - Oedfa Deulu  

  4.00 p.m. - CIC 

  5.30 p.m. - Y Gweinidog   

Y mis nesaf  

yn Neiniolen 
 

Mawrth 13 

10.15 a.m. - Yr Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Mr John Roberts 

  Llanfairpwll 

 

Mawrth 20 

10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog  

 

Mawrth 27 

10.15 a.m. - Yr Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg W R Williams, 

  Y Felinehli 

Priodas Ddiemwnt 
Dymunwn yn dda i Arthur a Meira  

Rowlands, 17 Rhydfadog, Deiniolen a 

fu‟n dathlu eu Priodas Ddiemwnt ar 

Wyl Ddewi, ddydd Mawrth diwethaf.  

Llongyfarchiadau gwresog iddynt ar 

gyrraedd carreg filltir mor nodedig, a 

diolch i Dduw am iechyd a holl 

fendithion y 60 mlynedd diwethaf hyn.  

Gobeithio i chi gael diwrnod arbennig i 

ddathlu‟r achlysur.   

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Mawrth 9: Cyfarfod 

Gweddi Efe yn Cwellyn,  Ffordd yr 

Orsaf, Llanrug, am 7.00 o‟r gloch. 

Dydd Sul, Mawrth 13: Bydd yr Ysgol 

Sul am 10.15 o‟r gloch, a gwasanaethir 

am 5.00 o‟r gloch gan Mr John Roberts, 

Llanfairpwll. 

 

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Chwefror 8: Bore 

Coffi er budd Cronfa Adnoddau‟r Capel 

yn y festri rhwng 10.45 a 12.00 o‟r 

gloch. 

Nos Fawrth, Chwefror 8: Ymweliad y 

Gymdeithas ag Archifdy, Caernarfon.  

Bws yn cychwyn o Res y Faenol am 

6.45 o‟r gloch. 

Nos Fercher, Mawrth 9: Cyfarfod 

Gweddi Efe yn Cwellyn,  Ffordd yr 

Orsaf, Llanrug, am 7.00 o‟r gloch. 

Dydd Sul, Mawrth 13: Gwasanaethir 

am 10.00 o‟r gloch gan y Gweinidog.  

Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o‟r gloch, 

a CIC am 4.00 o‟r gloch.  Yna cynhelir 

oedfa ‘Moli’ am 5.00 o’r gloch.  

Cofiwch fod croeso cynnes i bawb i‟r 

oedfa hon. 

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Mawrth 13:  Gwasanaethir 

gan y Gweinidog am 2.00 o‟r gloch.  

Wedi‟r oedfa fer, cynhelir cyfarfod i‟r 

holl aelodau gyda chynrychiolwyr yr 

Henaduriaeth i drafod dyfodol y capel.  

Gobeithio‟n fawr y bydd modd i bawb 

fod yn y cyfarfod hwn.   

 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 445 - 06 Mawrth, 2011 

Y canlyniad sicr 

Nôl at fater y Refferendwm dwi‟n dod 

yr wythnos hon, a‟r bleidlais gref a 

gafwyd o blaid y Cynulliad.  Roedd y 

canlyniad a gafwyd ddydd Gwener yn 

well na‟r disgwyl, gyda phob sir, ar 

wahân i Sir Fynwy, yn gadarn o blaid.  

Ond o gofio cefndir hanesyddol y sir 

honno, roedd y canlyniad yno hefyd 

bron cystal â phleidlais „Ydw‟ gan mai 

trwch blewyn yn unig oedd ynddi.  

Roedd yn ddiwrnod hanesyddol (hyd 

yn oed os na sylweddolodd y Daily 

Post hynny, gan mai carcharu John 

Gizzi am ddod â chyffuriau i Ogledd 

Cymru oedd prif stori‟r papur hwnnw, 

er mawr cywilydd). 

Roedd yn chwith gen i beidio cael aros 

ar fy nhraed yn hwyr nos Iau i glywed 

canlyniad y bleidlais gan mai bore 

Gwener oedd y cyfrif yn digwydd y tro 

hwn.  Oherwydd hynny, gwrando yma 

ac acw, ar radio‟r car neu mewn ambell 

i dy, y bum i.  Doedd gen i ddim 

syniad beth i‟w ddisgwyl er bod yr aro-

lygon barn wedi awgrymu bod yr 

„Ydw‟ ar y blaen yn weddol gyfford-

dus.  Ond yn fuan iawn, wedi clywed y 

canlyniadau cynharaf, a deall bod Sir 

Ddinbych a Wrecsam ill dwy wedi 

pleidleisio “Ydw”, roedd hi‟n amlwg 

beth fyddai‟r canlyniad terfynol, diolch 

am hynny.   

Mae elfen felly i‟r Ffydd Gristnogol 

hefyd, gan fod y canlyniad terfynol yn 

amlwg er bod y frwydr yn parhau.  

Roedd hynny‟n wir am fywyd a gwaith  

yr Arglwydd Iesu Grist.  Daeth i‟r byd 

i achub pechaduriaid trwy farw 

drostynt ar Galfaria.  Ceisiodd y diafol 

ei demtio a‟i rwystro rhag gwneud y 

gwaith hwnnw.  Ac er  bod y frwydr yn  

real, a‟r temtasiwn i gefnu ar y llwybr 

oedd i‟w arwain i Galfaria yn real, 

roedd hi‟n amlwg o‟r dechrau pwy 

fyddai‟n ennill y dydd.  Roedd hi‟n 

amlwg y byddai Iesu yn gwneud yr hyn 

y daethai i‟r byd i‟w wneud. 

Ac mae‟n wir hefyd amdanom ninnau 

sydd wedi credu yn Iesu Grist.  Trwy 

ffydd yn Iesu, fe gawsom addewid y 

bywyd tragwyddol.  Mae hynny‟n 

golygu y byddwn ni ryw ddydd yng 

nghwmni Iesu ei hun, heb na gwendid 

na bai yn agos atom.  Mae‟n anodd 

dychmygu hynny ar hyn o bryd, a bod 

yn onest, gan mai brwydr yw‟r bywyd 

Cristnogol yn erbyn drygioni ac yn er-

byn ein gwendidau ein hunain.  Cawn 

ninnau ein temtio i gefnu ar lwybrau 

Duw; ac yn wahanol i‟r Iesu, yr ydym 

ni‟n baglu a syrthio yn aml.  Ond neges 

fawr yr Efengyl yw bod maddeuant am 

bob methiant i‟r rhai sy‟n ymddiried yn 

Iesu Grist.  Oherwydd gras Duw, mae‟r 

canlyniad yn gwbl sicr, gan na all dim 

ein gwahanu oddi wrth gariad Duw yn 

Iesu Grist.  Unwaith y bu farw Crist 

drosom ac yr atgyfododd, mae‟r ffordd 

yn glir at Dduw i bawb sy‟n cyfaddef 

bai ac yn credo ynddo.  Pa mor arw 

bynnag yw‟r llwybr, a pha mor aml 

bynnag y syrthiwn, mae gras yn golygu 

bod y canlyniad terfynol yn gwbl sicr.   



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‟r oedfaon eto heddiw.  

Boed i Dduw lwyddo‟r gwaith a holl 

genhadaeth eglwysi‟r Ofalaeth.   

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

a 5.30 o‟r gloch gan Mr Glyn Owen,  

Llanwnda.  Cynhelir yr Ysgol Sul am 

11.15 a bydd CIC yn ail ddechrau am 

4.00 o‟r gloch. 

 

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. 

 

Ni fydd oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

  Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at Mrs      

Elisabeth Hughes, Adwy‟r Mynydd, 

Deiniolen a Mrs Ann Pritchard,        

Madryn, Stryd Newton, Llanberis yn 

Ysbyty Gwynedd; a Mrs Netta Mackay, 

Stryd Ceunant, Llanberis yn Ysbyty 

Gobowen.  A chofion cynnes hefyd at  

Mrs Annie Wilson Evans, Manod, 

Ffordd Capel Coch a gafodd driniaeth 

i‟w llygaid yn ystod yr wythnos. 

Dydd Gweddi’r 

Chwiorydd 
Cynhaliwyd gwasanaeth blynyddol 

Dydd Gweddi Byd-Eang y Chwiorydd 

yn  Ebeneser, Deiniolen nos Iau, 

Mawrth 3. 

 

Diolch i bawb a gymerodd ran yn y 

gwasanaeth.  Diolch yn arbennig i Mrs 

Linda Owen a Mrs Anwen Thorman 

Jones am drefnu‟r gwasanaeth eleni eto. 

 

Gwnaed casgliad o £21.60, a chaiff 

hwnnw ei anfon at drefnwyr y Dydd 

Gweddi i gefnogi gwahanol fudiadau a 

gwaith Cristnogol yng Nghymru.  Mae 

rhestr o‟r achosion a gefnogwyd y 

llynedd ar gefn y daflen gwasanaeth. 

 

Y Gymdeithas 

Yng nghyfarfod y Gymdeithas Undebol 

yn Neiniolen nos Lun diwethaf, cafwyd 

sgwrs gan Mr Gareth Jones, Llanberis, a 

fywyd a gyrfa gerddorol David Lloyd, 

‘Y Melys Lais‟.  Yn ystod y sgwrs, 

roedd Gareth yn cyfeirio at rai o 

ganeuon David Lloyd, ac roedd clywed 

ambell gân oddi ar y cryno ddisgiau 

sydd ar gael o‟r llais enwog.  

Diolchwyd i Gareth gan Mr John Ll 

Williams. 

 

Trip i’r Archifdy 
Bydd aelodau Cymdeithas Undebol 

Llanberis yn ymweld â‟r Archifdy yng 

Nghaernarfon nos Fawrth, Mawrth 8.  

Bydd y bws yn cychwyn am 6.45 o‟r 

gloch o Res y Faenol.  Bydd yn aros yn 

y mannau arferol wedyn, ger Maes 

Padarn, hen siop Spar, Joe Brown a‟r 

Banc.  Rhowch wybod i‟r swyddogion 

os ydych am ddod ar y bws.   

 

  

Cyfarfod Rehoboth 
Cynhelir Cyfarfod i holl aelodau 

Rehoboth yn dilyn oedfa fer yn y capel 

am 2.00 o‟r gloch ddydd Sul nesaf, 

Mawrth 13.  Bydd cynrychiolwyr yr 

Henaduriaeth yno i drafod yr adeiladau.   

 

Bu Swyddog Adeiladau‟r enwad yn  

gweld yr adeiladau yn ddiweddar, ac 

mae wedi cyflwyno adroddiad i‟r 

Henaduriaeth, ac mae‟r Henaduriaeth 

yn awyddus i drafod yr adroddiad 

hwnnw gyda ni. 

 

Pwyswn ar yr holl aelodau i wneud pob 

ymdrech i fod yn y cyfarfod hwn.  

Mae‟r Henaduriaeth yn amlwg eisiau i 

ni ystyried dyfodol y capel yn wyneb 

unrhyw gostau. 

 

Cyfarfod Gweddi 
Cynhelir Cyfarfod Gweddi Efe yn 

Cwellyn,  Ffordd yr Orsaf, Llanrug, am 

7.00 o‟r gloch, nos Fercher, Mawrth 9.  

Mae‟n gyfle newydd i ni weddio dros 

waith y cynllun trwy‟r eglwysi ac yn yr 

ysgolion. 

 

Bore Coffi 
Cynhelir y Bore Coffi Misol er budd 

Cronfa Adnoddau Capel Coch rhwng 

10.45 a 12.00 o‟r gloch ddydd Mawrth 

yr wythnos hon.  Diolch yn fawr iawn i 

bawb sy‟n trefnu‟r bore coffi o fis i fis, 

ac i bawb sy‟n dod iddo. 

 

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.  

‘Moli’ 
Mwy O Le i‟r Iesu 

Nos Sul nesaf, Mawrth 13, cynhelir 

oedfa Moli yn Capel Coch am 5.00 

o’r gloch. 

 

Bydd hon yn dilyn cyfarfod CIC, ac yn 

gyfle i ni ymuno â‟r ieuenctid i addoli. 

 

Bu‟r ddwy oedfa a gawsom eisoes yn 

fenidthiol iawn, ac edrychwn ymlaen at 

oedfa yr oedfa‟r wythnos nesaf a fydd 

unwaith eto wedi ei threfnu a‟i harwain 

gan arweinwyr CIC a‟r bobl ifanc.  

 

Estynnwn wahoddiad cynnes i‟r oedfa, 

sy‟n gyfle hefyd i ni groesawu rhai o‟r 

tu allan i Gapel Coch a Llanberis sydd 

wedi cael blas ar y ddwy oedfa 

flaenorol.  Bydd cyfle i sgwrsio dros 

baned ar ôl yr oedfa. 

 

Trip Coleg y Bala 
Bydd cyfle i blant yr Ysgol Sul 

(Blwyddyn 3-6) fynd i aros yng 

Ngholeg y Bala eleni eto.   

 

Byddwn yn mynd yno o nos Wener, 

Mai 20 hyd amser cinio nawn Sul, Mai 

22.  Cewch fanylion llawnach yn fuan, 

ac os ydych yn awyddus i ddod, rhowch 

eich enw i‟r Gweinidog cyn gynted â 

phosibl er mwyn gwneud yn siwr y 

bydd lle i chi.  Roedd y cwrs yn orlawn 

y llynedd, cofiwch. 

 

Adroddiadau 

Blynyddol 
Gobeithiwn allu cyhoeddi Adroddiadau 

Ariannol Blynyddol yr eglwysi mor 

fuan â phosibl.  Diolch i‟r swyddogion 

am roi trefn ar y cyfrifon.  Fe geisiwn 

ddod i ben â chyhoeddi‟r adroddiadau 

erbyn diwedd mis Mawrth. 


