
Y mis nesaf - Deiniolen 
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 

 

Ebrill 3 

  9.30 a.m. - Y Gweinidog  

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog  

Y mis nesaf - Llanberis 
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   

 

Ebrill 3 

  9.30 a.m.a 5.30 p.m. Y Parchg John 

 Owen, Rhuthun 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  4.00 p.m. -  CIC 

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Mawrth 16: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch.   

Dydd Sul, Mawrth 20: Gwasanaethir 

am 10.00 a 5.30 o’r gloch gan y Parchg 

O G Williams, Blaenau Ffestiniog.   

Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch, 

a CIC am 4.00 o’r gloch.   

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Mawrth 20:  Ni fydd oedfa. 

   Cwrs Coleg y Bala 
 

 i blant 8-12 oed 

 
Mai 20-22 

 

Bydd cyfle i blant yr Ysgol Sul 

(Blwyddyn 3-6) fynd i aros yng 

Ngholeg y Bala eleni eto.  Bydd 

plant yr Ofalaeth yn rhannu’r 

penwythnos gyda phlant Llanrug 

a Bethel.  Byddwn yn aros yno o 

nos Wener tan ar ôl cinio ddydd 

Sul.   

 

Mae hwn yn gwrs poblogaidd 

iawn bob blwyddyn, ac mae’n 

bwysig ein bod yn cael gwybod 

mor fuan â phosibl pwy sydd 

eisiau mynd arno.  Fe all llefydd 

fod yn brin ac mae’n bosibl na 

fydd lle ar ôl os gadewch chi 

bethau’n rhy hir cyn ymateb. 

 

Rhowch eich enw i’r Gweinidog 

ar unwaith os ydych eisiau dod.  

Bydd angen llenwi ffurflen a 

thalu £10 o flaendal.  Bydd yr 

Ysgol Sul yn rhoi cyfraniad at y 

gost i bob plentyn.  
 

 

 

Tyrd i fwynhau 

gyda Nehemeia 

a dy ffrindiau 

eleni.  

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 446 - 13 Mawrth, 2011 

Japan 

Ychydig dros flwyddyn yn ôl, 

lladdwyd  dros 300,000 o bobl gan y 

ddaeargryn yn Haiti.  Ychydig dros 

chwe blynedd yn ôl, lladdwyd dros 

225,000 o bobl gan y tswnami yn Ne-

orllewin Asia.  Ac echdoe, trawodd 

daeargryn a tswnami anferth Japan gan 

ladd o leiaf fil o bobl; ond mae’n 

amlwg y bydd nifer terfynol y rhai a 

laddwyd yn sylweddol uwch na hynny.  

Unwaith eto, o ddiogelwch ein gwlad 

fach ni fe welsom luniau trasiedi arall a 

achoswyd gan rym natur.  

Mae’r holl luniau wedi adrodd eu stori 

am rym y ddaeergryn a’r tswnami, ac 

fe’n brawychwyd wrth weld y dinistr, 

wrth i geir a chychod ac adeiladau gael 

eu sgubo ymaith yn llif y tswnami.  Ac 

roedd y lluniau hefyd yn dweud 

rhywbeth am Japan ei hun.  Arwydd o 

gyfoeth y wlad yw’r ffaith fod yno 

gamerau holl bresennol mewn stryd a 

siop a swyddfa a senedd i gofnodi 

arswyd y bobl ac anferthedd y dinistr.  

A diolch am hynny, mae cyfoeth y 

wlad yn golygu bod Japan wedi gallu 

paratoi ar gyfer daeargryn o’r fath trwy 

gynllunio adeiladau a all wrthsefyll 

daeargryn fawr, a chyda threfniadau i 

rybuddio pobl rhag dyfodiad tswnamis. 

Ac o’r herwydd, er cymaint y colledion 

presennol yn Japan, mae’r niferoedd a 

laddwyd yn is o lawer nag a gafwyd yn 

Haiti neu Dde-orllewin Asia.  Fedrwn 

ni ddim atal y trasiediau hyn, ond 

mae’n amlwg y gellir arbed llawer o 

fywydau trwy baratoi ar eu cyfer.  A 

thrasiedi pethau yw bod pobl dlotaf y 

byd yn aml yn ddiamddiffyn rhag y 

fath ddigwyddiadau.   

Ond er y paratoadau, mae’r dinistr yn 

enfawr.  Gweddiwn y bydd Japan a’i 

phobl yn derbyn pob cymorth posibl y 

dyddiau nesaf yma.  Gweddiwn dros y 

bobl sy’n dal i ofni’r posibilrwydd o 

ddifrod pellach cyn i’r ddaear lonyddu; 

dros y bobl sydd wedi eu dal yn gaeth 

yng nghanol y dwr; dros bobl sy’n ofni 

beth all ddigwydd oherwydd y difrod a 

wnaed i orsafoedd ynni niwclear; dros 

bobl a gollodd deulu a ffrindiau; a 

thros bobl a gollodd eu cartrefi a’u 

heiddo.   

Gweddiwn dros bawb a fydd yn 

gweithio’n galed mewn unrhyw ffordd 

i helpu’r bobl a ddioddefodd; dros y 

rhai a fydd yn arwain a rhoi trefn ar y 

gwaith hwnnw; a thros eglwysi Japan a 

fydd yn enw Iesu Grist yn ceisio helpu 

a chysuro’r bobl a ddioddefodd.  Bydd 

yr elusennau Cristnogol unwaith eto’n 

rhan o’r ymdrech ddyngarol i helpu’r 

rhai a gollodd cymaint.  Ac yn eu mysg 

y mae CRASH.  Mudiad  Cristnogol 

â’i wreiddiau yn Japan yw hwn, a’r 

enw trawiadol yn dweud y cyfan: 

Christian Relief, Assistance, Support 

and Hope.  Boed i’r eglwys ym mhob 

man wasanaethu Crist trwy gynnig 

esmwythad, cymorth, cefnogaeth a  

gobaith i bobl mewn trallod o bob 

math.  



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.   

 

Bydd yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch a gwasanaethir am 5.00 

gan Mr John Roberts, Llanfairpwll. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfa yn Capel 

Coch am 10.00 o’r gloch, a chynhelir yr 

Ysgol Sul am 11.15.  Bydd CIC am 

4.00 o’r gloch a Moli am 5.00 o’r gloch.   

 

Byddaf yn arwain yr oedfa yn Rehoboth 

am 2.00 o’r gloch.  

 

  Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at  Mrs Netta 

Mackay, Stryd Ceunant, Llanberis yn 

Ysbyty Gobowen; a Mr Percy Jones, 

Llanberis sydd yn Ysbyty Gwynedd.  

Mae Mrs Ann Pritchard, Stryd Newton 

Llanberis a Mr Elwyn Morris, Ffordd 

Capel Coch, Llanberis wedi dod adref o 

Ysbyty Gwynedd, a dymunwn wellhad 

buan iddynt. 

‘Moli’ 
Mwy O Le i’r Iesu 

Heno, nos Sul, 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 

yr oedfa heno eto a fydd 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. 

 

Marwolaeth 
Cydymdeimlwn yn fawr â theulu Mrs 

Clara Alsup, 9 Stryd Ceunant, Llanberis 

a fu farw ddydd Iau, Mawrth 10 yn   

Ysbyty Gwynedd.  Anfonwn ein cofion 

yn arbennig at ei meibion, Selwyn, 

Gavin a Merfyn a’u teuluoedd, a’r teulu 

cyfan, yn eu colled.  Bydd ei hangladd 

yn Capel Coch am 11.00 o’r gloch 

ddydd Gwener nesaf, Mawrth 18.  

 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Mrs Doris Roberts, 

Fron Oleu, o golli ei mab Alan yn gwbl 

ddirybudd nos Fercher, Mawrth 9, yn 

47 mlwydd oed.  Cydymdeimlwn hefyd 

â Christine, ac Iwan, Ian a Colin yn eu 

profedigaeth hwythau o golli priod a 

thad.  Cynhelir angladd Alan yn Eglwys  

San Padarn am 11.00 o’r gloch ddydd 

Mercher, Mawrth 16.  

Cyfarfod Rehoboth 
Yr wythnos ddiwethaf, soniwyd am y 

cyfarfod oedd i’w gynnal i holl aelodau 

Rehoboth yn dilyn yr oedfa yn y capel 

heddiw.  Mae’r cyfarfod hwnnw wedi 

cael ei ohirio, ond fe gynhelir yr oedfa 

fel arfer am 2.00 o’r gloch. 

 

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’r Casgliad hwn yn cael ei 

anfon at waith cenhadol yr enwad.    

 

Trip i’r Archifdy 
Cafodd aelodau Cymdeithas Undebol 

Llanberis noson ddiddorol dros ben yn 

Archifdy Cyngor Gwynedd yng 

Nghaernarfon nos Fawrth diwethaf. 

Roedd staff yr Archifdy wedi estyn 

nifer o ddogfennau’n ymwneud â 

Chapel Coch a Llanberis a’r ardal i ni 

eu gweld.  Cawsom fynd i weld mwy 

nag un o’r ystafelloedd lle cedwir y 

dogfennau o bob math sydd wedi eu 

diogelu yn yr Archifdy.  Fel arfer, 

chaiff ymwelwyr ddim mynd trwodd i’r 

storfeydd hynny.  Cawsom hefyd weld 

yr ystafell lle mae dogfennau’n cael eu 

hatgyweirio.  Roedd yn noson hynod o 

ddifyr, ac roedd yn braf gweld dau 

ddwsin wedi manteisio ar y cyfle.  

Diolch yn fawr iawn i Miss Dilys Mai 

Roberts am drefnu’r ymweliad; a diolch 

i staff yr Archifdy am eu croeso.  Gyda 

llaw, mae’n dda cael dweud bod pawb 

wedi cyrraedd adref yn saff, gan i ni fod 

ond y dim â gadael dwy o’r aelodau yn 

lifft yr Archifdy! 

Taith y Cyfundebau 
Mae Undeb yr Annibynwyr Cmraeg 

wedi trefnu taith arbennig o amgylch y 

cyfundebau trwy Gymru i dynnu sylw 

at y syniad o Raglen Ddatblygu ar gyfer 

yr eglwysi a’r cyfundebau.  

 

Daw’r daith i Gyfundeb Gogledd Arfon 

yr wythnos hon, a bydd y cyfarfodydd  

yn Capel Coffa, Cyffordd Llandudno. 

 

Dyma drefn y cyfarfodydd.  Mae croeso 

cynnes i unrhyw un i’r cyfarfodydd 

hyn. 

 

Nos Fercher, Mawrth 16: 

7.00 p.m. Cyflwyniad: ‘Yr Undeb ac 

Annibynwyr Cymru’. Bydd paned ar ôl 

y cyfarfod. 

 

Dydd Iau, Mawrth 17: 

10.30 a.m.  Trafod darnau byr o’r Beibl 

sy’n berthnasol i’n sefyllfa heddiw fel 

Annibynwyr.  Te a choffi wedyn.       

 

2.30 p.m. Seiat Holi: ‘Pawb a’i Faich!’ 

gydag Ysgrifennydd Cyffredinol yr  

Undeb, y Parchg Ddr Geraint Tudur, ac 

eraill. Cyfle i ofyn unrhyw gwestiwn a 

thrafod unrhyw bwnc.  Meddyliwch am 

gwestiwn cyn dod i’r cyfarfod!         

 

7.00 p.m. ‘Ymlaen a ni!’  Gwasanaeth 

yng ngofal y Cyfundeb gyda neges    

arbennig gan Ysgrifennydd Cyffredinol 

yr Undeb.  Te a choffi wedyn 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Mawrth 16: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch.   

Dydd Sul, Mawrth 20: Gwasanaeth 

Teulu am 10.00 o’r gloch ac oedfa am 

5.00 dan arweiniad y Gweinidog. 


