
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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. - Y Parchg John Glyn  

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 Pasg 
10.00 a.m. - Y Parchg Iwan Ll Jones 

  5.00 p.m. - Oedfa  

Pwyllgor Cymanfa 

C y n h e l i r  P w y l l g o r  C y ma n f a 

Annibynwyr Dosbarth Cwm-y-glo yn 

Capel Coch am 7.00 o’r gloch, nos 

yfory, nos Lun, Mawrth 11.  Bydd y 

pwyllgor yn yr ystafell ddosbarth yn y 

cefn. 

 

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. 

 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Nos Lun, Mawrth 11: Pwyllgor 

Cymanfa’r Annibynwyr yn Capel Coch 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

am 7.00 o’r gloch. 

Nos Fercher, Mawrth 13: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Mawrth 17:  Cynhelir Oefa 

D e u l u  a m 1 0 . 0 0  o ’ r  g l o c h .  

Gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 

Gweinidog.    
 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Nos Lun, Mawrth 11: Pwyllgor 

Cymanfa’r Annibynwyr yn Capel Coch 

am 7.00 o’r gloch. 

Nos Fercher, Mawrth 13: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaunb am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Mawrth 17:  Gwasanaethir 

am 10.00 o’r gloch gan y Parchg John 

Glyn, Llanllyfni.  Bydd yr Ysgol Sul am 

11.15 o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan y Parchg Pryderi Llwyd 

Jones, Cricieth.  

 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Mawrth 17:  Ni fydd oedfa. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 536 - Dydd Sul, 10 Mawrth, 2013 

Rhyfedd fel mae rhywun yn dod i arfer 

â phethau.  Bron na fyddem yn derbyn 

erbyn hyn fod y goleuadau traffig ar y 

ffordd o Lanberis i Ben Twnnel yno i 
aros.  Maen nhw yno ers wythnosau 

lawer, ac mi fyddan nhw yno am sbel 

eto, mae’n debyg, nes i’r gwaith o 

drwsio’r waliau ddod i ben. 

 

Am ryw reswm rhyfedd, mae’r 

goleuadau’n goch yn amlach na heb 

pan fyddaf fi’n dod atyn nhw (neu felly 

mae’n ymddangos beth bynnag).  Felly, 

dros yr wythnosau diwethaf rwyf wedi 

eistedd mewn car llonydd wrth y 

goleuadau hyn am gryn amser.  Ac 

oherwydd hynny, dyma geisio cael 

rhyw fudd o’r profiad trwy seilio rhyw 

fath o neges arno. 

 

Beth, felly, sydd i’w ddweud am 
oleuadau traffig?  Rwy’n ofni mai’r 

ymateb greddfol yw eu bod yn  

niwsans.  Mae gorfod oedi wrth y 

goleuadau, weithiau ddwy neu dair 

gwaith, yn dipyn o niwsans ar ddechrau 

neu ar ddiwedd siwrnai.  Ar un cyfnod 

yn ddiweddar roedd pump neu chwech 

set o oleuadau rhwng Llanberis a Wal y 

Faenol, a byddai angen dwywaith yr 

amser arferol i gyrraedd Bangor.    

 

Ond niwsans neu beidio, mor bwysig 

yw cofio bod y goleuadau yno er 

diogelwch pawb ohonom; y gweithwyr 

sy’n trwsio’r waliau a ninnau sy’n 

teithio ar hyd y ffordd.  Hebddynt, 

byddai wedi bod yn beryglus i’r 

gweithwyr gyda cheir yn gwibio 

heibio iddyn nhw, ac i’r ceir gyda 

cherrig a pheiriannau ar fin y ffordd.     
 

Gallwn feddwl am orchmynion y 

Beibl fel goleuadau traffig er ein 

diogelwch ni.  Mae’n bosibl eu 

hystyried nhw hefyd yn dipyn o 

niwsans ar brydiau, a’u gweld fel 

pethau sy’n ein rhwystro rhag gwneud 

y pethau yr ydym am ei wneud. Ond  

gorchmynion a roddwyd er ein lles 

ydyn nhw, ac o’u cadw bydd llawer o 

ddiogelwch i ninnau.  Mae’r  

gorchmynion yn gwahardd llawer o 

bethau, wrth gwrs, ac yn dangos yr 

hyn sy’n groes i fwriad Duw ar ein 

cyfer. Dim ond meddwl am y Deg 

Gorchymyn sydd angen ei wneud i 

weld rhai o’r gwaharddiadau hynny.  
Maen nhw hefyd yn cynnwys pethau 

fel rhybudd Duw i ni beidio â dibynnu 

ar ein hymdrechion ein hunain i’w 

garu a’i wasanaethu. 

 

Ond mae Gair Duw hefyd yn llawn o’r 

golau gwyrdd sy’n ein harwain i’r 

ffordd ddiogel a chywir.  A rhan o’r 

golau gwyrdd hwnnw yw’r 

gwahoddiad i bwyso ar Iesu; yr 

anogaeth i ddilyn ei esiampl; yr 

addewid o faddeuant a bywyd i bawb 

sy’n credu ynddo; a’r sicrwydd y cawn 

gwmni’r Arglwydd Iesu yng nghanol 

pob math o anawsterau a stormydd a 

all ddod i’n hwynebu. 

Golau 



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.   

 

Bydd yr Ysgol Sul yn Neiniolen am am 

10.15 o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan Mr John Roberts, 

Llanfairpwll. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfa yn 

Llanberis am 10.00 o’r gloch.  Bydd yr 

Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  A 

chynhelir oedfa MOLI am 5.00 o’r 

gloch. 
 

Ni fydd oedfa yn Rehoboth. 

 

Cofion 
Anfonwn ein dymuniadau gorau am   

adferiad buan i Mr Elwyn Searell Jones, 

Dwyfor, Nant Peris sydd yn Ysbyty 

Gwynedd.   Dymunwn yn dda hefyd i 

Mrs Margaret Cynfi Griffith, Cynfi,      
Deiniolen a fu yn Ysbyty Gwynedd am 

am ddwy noson yr wythnos ddiwethaf. 

Brysiwch wella.    

  Cydymdeimlo 
Nos Sul diwethaf, Mawrth 3, bu farw 

Mr Bert Parry yn ei gartref, Sycharth, 4 

Preswylfa, Llanberis yn 75 mlwydd 

oed.  Cydymdeimlwn yn ddwys iawn ag 

Anne, ei briod a Gwawr a Delyth, ei 

ferched, a’u teuluoedd; a Cecil, ei 

frawd, a’r teulu cyfan yn eu profedi-

gaeth. 

 

Cynhaliwyd ei angladd yn Capel Coch a 

Mynwent Nant Peris ddoe, ddydd 

Sadwrn, Mawrth 9 dan arweiniad y 

Gweinidog.  Cymerwyd rhan hefyd gan 
y Parchgn John Owen a Marcus Robin-

son, ynghyd â Gareth, ŵyr hynaf Bert, a 

Rhiannon Williams.  Bethan Holding 

oedd yr organyddes. 

 

Etholwyd Bert Parry yn flaenor yn 

Capel Coch yn 2001, rai blynyddoedd 

wedi iddo ymaelodi â’r eglwys.  Roedd 

wedi cartrefu’n sydyn a rhwydd iawn 

yn ein plith ar ôl dechrau mynychu’r 

oedfaon.  Bu’n hynod o ffyddlon i’r 

oedfaon ar hyd y blynyddoedd, ac yr 

oedd yn arbennig o hoff o’r Oedafon 

Teulu ac oedfaon MOLI.  Bu’n trefnu 

pregethwyr y Sul am gyfnod, nes iddo 

orfod rhoi’r gorau iddi oherwydd 

afiechyd.  Rai blynyddoedd yn ôl, bu’n 
arwain Clwb Ieuenctid y capel gyda mi.  

Bu’n weithgar iawn gyda chasgliadau 

Wythnos Cymorth Cristnogol bob mis 

Mai.  A bu’n gefnogol i waith Cynllun 

Efe o’r cychwyn cyntaf: roedd yn aelod 

o’r pwyllgor; roedd yn y cyfarfod 

gweddi; ac roedd yn frwd iawn yn 

trefnu cyngherddau i godi arian at Efe.  

Cymerai ran yn yr oedfaon, ac yr oedd 

yn llawn croeso cynnes i bawb a ddeuai 

i oedfaon y capel.  Roedd yn arbennig o 

hoff o blant, a byddai ganddo rywbeth 

i’w ddweud wrthynt bob amser.  Roedd 

yn gefnogol iawn i’r gwaith, ac yn 

CICiau 
Cynhaliwyd CICiau yn Capel Coch nos 

Wener diwethaf.  Unwaith eto, roedd yn 

braf iawn gweld criw o hogiau ifanc yn 

mwynhau’r gweithgareddau.  Aed dros 

hanes Dafydd, y buom yn ei ddilyn ers 

mis Medi, ac roedd yn wych iawn 

gweld cymaint yr oedd yr hogiau wedi 

ei ddysgu a’i gofio o’r hyn a glywsant 

dros y misoedd diwethaf.   

 

Bydd y cyfarfod nesaf am 7.00 o’r 

gloch nos Wener, Mawrth 22.  

 

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 Res y Faenol am 5.45 o’r 

gloch, ac yn aros yn y mannau arferol.  

Croeso cynnes i bwy bynnag sydd am 

ddod am dro gyda ni.  Rhowch wybod 

eich bod yn dod os gwelwch yn dda, 

rhag i ni fynd heboch chi. 

 

Yng Nghlynnnog, cawn glywed am 

Eben Fardd.  Bydd pedwar o gyfeillion 

Canolfan Hanes Uwch-Gwyrfai yn 

cyfrannu at y noson.  Mae Geraint 

Jones, Dawi Griffiths, John Dilwyn 

Williams a Twm Elias yn siaradwyr 

difyr a dylem felly gael noson dda.  . 

 

Dosbarth Beiblaidd 
Bydd Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth 

yn yr Haciau, Penisarwaun  am 7.00 o’r 

gloch nos Fercher, Mawrth 13.  

Byddwn yn mynd ymlaen â stori Simon 

Pedr trwy edrych ar hanes Iesu’n    

cerdded ar y dŵr (Mathew 14) ac yn  

golchi traed y disgyblion (Ioan 13).    

chwilio o hyd am ffyrdd o ddatblygu 

gwaith a chenhadaeth yr eglwys hon.  

Roedd yn annogwr ac yn gyfaill da, a 

bydd yn chwith iawn, iawn hebddo. 
 

Cafodd flynyddoedd o waeledd, fel y 

gwyddom, ond brwydrodd yn ddewr 

drwy’r cyfan.  Rywsut, llwyddai i godi 

ac ailafael yng ngwaith y capel ac yn ei 

amrywiol ddiddordebau er iddo fod mor 

wael.  A gwyddom iddo ymdrechu hyd 

yr eithaf i ddod i’r oedfaon ac yntau’n 

ddigon bregus ei iechyd ar brydiau.   

 

Ymhlith ei ddiddordebau amrywiol oedd 

actio a Chymdeithas Ddrama Llanberis; 

pysgota a Chymdeithas Bysgota Seiont 

Llyfni Gwyrfai; canu’r gitar glasurol, ac 

yn ddiweddar iawn, gwersi telyn; 

gwleidydda, gan weithio’n galed dros 

achos Plaid Cymru, o fewn yr Etholaeth 
ac fel aelod o’r Cyngor Cymuned; 

gwaith celf, megis modelau o begiau a 

matsys, a ffyn cerdded.  

 

Uwchlaw pob dim, roedd Bert yn 

gwerthfawrogi gweddi, boed honno’r 

weddi gyhoeddus mewn oedfa neu’r 

weddi bersonol.  Oherwydd mewn 

gweddi y byddai cyfle i gyffesu beiau a 

cheisio maddeuant y Brenin mawr.  A 

dyna grynhoi profiad Cristnogol Bert: 

gwyddai’n iawn mai yng Nghrist yn 

unig yr oedd ei obaith ac nid mewn dim 

a wnaethai ef ei hun.  Diolchwn ninnau 

am y cysur o wybod am obaith y bywyd 

tragwyddol trwy Iesu Grist. 

 

Cyfarfod Gweddi 
Cynhaliwyd Cyfarfod Gweddi Efe yn 

Capel Coch nos Fercher, Mawrth 6, a 

chawsom gyfle i ddiolch i Dduw am 

gefnogaeth frwd Bert Parry i’r gwaith 

arbennig hwn ers sefydlu’r elusen hon a 

chychwyn y gwaith.  


