
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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  

Pasg Efe 
 

i blant y fro 

 

(oed ysgol—Blwyddyn 3–6) 

 

Dydd Llun, Mawrth 25 

 

10.00 a.m. – 2.00 p.m.  

 

yn Neuadd Ysgol Gynradd Llanrug 

 

Gemau, Crefft a Neges y Pasg 

 

Manylion pellach gan Andrew  

07929916181 

 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Mawrth 17 
 10.00 a.m. - Oedfa Deulu 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Mawrth 24 – Sul y Blodau 
 Taith gerdded/beics noddedig gan yr   

   Ysgol Sul, o Gaernarfon i Fryncir  

   5.00 p.m. - Y Parchg W R Williams 

 

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

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 537 - Dydd Sul, 17 Mawrth, 2013 

Am unwaith, diolch am hysbysebion!  

Oherwydd, oni bai amdanynt, fyddwn i 

ddim wedi gweld diwedd darllediad y 

BBC o’r gêm rygbi fawr ddoe.  Pan 
drodd S4C at yr hysbebion ar ôl y gêm, 

mi drois innau at y BBC.  A dyna beth 

oedd pictiwr.  Ar y sgrin, o’r chwith i’r 

dde, dyna John Inverdale, Clive 

Woodward a Jeremy Guscott, â golwg 

ddwys, ddifrifol, ddigalon ar wyneb y 

tri; ond ar ben eithaf y llun, Jonathan 

Davies yn wên o glust i glust.  Doedd 

dim rhaid i chi wybod unrhyw beth am 

rygbi na chyflwynwyr teledu i nabod y 

Cymro ymhlith y pedwar Sais.  Roedd 

yn gwbl amlwg i bawb mai’r dyn ar y 

dde oedd ar ben ei ddigon ar ddiwedd y 

gêm arbennig hon.  A pha ryfedd o 

gofio’r sgôr? 

 

Does dim modd, a does dim disgwyl i 
Gristnogion fod â gwên barhaus ar eu 

hwynebau.  Mae bywyd yn llawer rhy 

anodd a chaled i beth felly.  Ond yng 

nghanol bywyd a’i amrywiol brofiadau 

gall fod yn amlwg pwy yw dilynwyr yr 

Arglwydd Iesu Grist.  Nid oherwydd eu 

gwên lydan, ond oherwydd eu 

hymddygiad a’u hymateb i bob math o 

amgylchiadau.  A gallwn adleisio’r hyn 

a ddywed yr Apostol Paul yn un o’r 

darnau mwyaf cyfarwydd o’i lythyrau 

er mwyn egluro hyn. 

 

Fe ddylai ein ffydd ddangos i bawb mai 

dilynwyr yr Arglwydd Iesu Grist ydym.  

Pobl sy’n credu yn y Gwaredwr ac yn 

tystio iddo yw Cristnogion.  Pobl sy’n 

ymddiried yn yr Iesu a’i waith ydynt, 

ac y mae eu parodrwydd i arddel Iesu 

yng ngŵydd cyfeillion a chymdogion 
a chydweithwyr yn ei gwneud yn 

amlwg mai dyna ydynt. 

 

Fe ddylai ein gobaith hefyd ddangos 

pwy ydym.  Yng nghanol pob math o 

anawsterau, mae’r Cristion yn aros yn 

obeithiol oherwydd ei sicrwydd fod 

Duw yn gymorth ac yn nerth. Yn 

wyneb angau, mae gobaith y Cristion 

am fywyd tragwyddol yn ei gynnal.   

Ac er pob gwendid, a phob ymdeimlad 

o’i fethiant a’i bechod, mae’n llawn 

gobaith y caiff faddeuant trwy Grist 

am y cyfan. 

 

Ac fe ddylai ein cariad ddangos pwy 

ydym.  Oherwydd mae cariad at 
Dduw, at gyd-gristnogion ac at eraill i 

fod i nodweddu bywyd y Cristion.  O 

wybod bod Duw wedi ein caru nes 

iddo roi ei Fab Iesu drosom ar 

Galfaria, fe ddylem ninnau garu.  Ac 

mae’r cariad hwnnw’n cael ei ddangos 

mewn awydd cryf i fyw yn ufudd i 

orchmynion Duw a gwneud popeth 

posibl er lles ein gilydd a’r bobl o’n 

cwmpas. 

 

Nid mater o wyneb yw hi, ond yn 

hytrach brofi a gweithredu’r ffydd a’r 

gobaith a’r cariad sydd mor greiddiol 

i’r bywyd Cristnogol.  Y tri hyn sy’n 

aros yn brawf amlwg o bwy ydym. 

Mor amlwg 



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.   

 

Gwasanaethir yn Llanberis am 10.00 o’r 

gloch gan y Parchg Ddr 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.   

 

Cynhelir Oedfa Deulu yn Neiniolen am 

10.00 o’r gloch a gwasanaethir yn 

honno ac yn yr oedfa am 5.00 o’r gloch 
gan y Gweindiog. 

 

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 o hyd.   
 

Cofion gorau hefyd at bawb sydd heb 

fod yn dda ei hiechyd ar hyn o bryd. 

Ysgol Sul Deiniolen 
Bydd plant ac athrawon Ysgol Sul 

Deiniolen yn cerdded neu reidio beic o 

Gaernarfon i Fryncir ddydd Sul nesaf, 

Mawrth 24, er mwyn codi arian.   

 

Mae'r plant wedi dewis casglu tuag at 

Dy Gobaith a Chymorth Crisnogol.  

 

Byddwn yn ddiolchgar iawn i unrhyw a  

sy’n dymuno eu noddi, a bydd taflen ar 

gael yn y capel er mwyn gwneud 

hynny. 

 

CICiau 
Cynhelir CICiau nos Wener nesaf, 

Mawrth 22. 

 

Byddwn yn cyfarfod yn Capel Coch fel 

arfer am 7.00 o’r gloch os na chawn 

wybod yn wahanol ddechrau’r wythnos.  

O bosibl y byddwn yn gwneud 

rhywbeth gwahanol gan mai hwn yw’r 
cyfarfod d’wytha cyn gwyliau’r Pasg. 

 

Marwolaeth 

Cydymdeimlwn â theulu Mrs Eluned 

Mai Jones, gynt o 3 Res y Cae, 

Llanberis a fu farw yn ddiweddar.  Bu’n 

un o organyddion Capel Coch am 

flynyddoedd ac yn aelod ffyddlon o’r 

eglwys a’r seiat.  Anfonwn ein cofion at 

ei mab, Gareth a’r teulu, yn eu colled.  
 

Pwyllgor Cymanfa 

Cynhaliwyd Pwyllgor Cymanfa 

Annibynwyr Dosbarth Cwm-y-glo yn 

Capel Coch nos Lun diwethaf a 

phenderfynwyd cynnal Cymanfa eleni 

yng Nghapel Coch, ganol mis Mai 

mae’n debyg.  Gobeithiwn allu 

cadarnhau’r dyddiad erbyn yr wythnos 
nesaf 

gwahanol brosiectau cenhadol dan 

nawdd Eglwys Bresbyteraidd Cymru 

yma yng Nghymru a thramor. 

 

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, ac 

felly nodwch y dyddiad os gwelwch yn 

dda.  Mae’r taflenni wedi cyrraedd 

erbyn hyn. 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Sul y Blodau, Mawrth 24:  Bydd plant 

ac athrawon yr Ysgol Sul yn cynnal 

taith gerdded/beics noddedig o 

Gaernarfon i Fryncir.  Gwasanaethir am 

5.00 o’r gloch gan y Parchg W R 

Williams, Y Felinheli.  

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Nos Wener, Mawrth 22: CICiau yn 

Capel Coch rhwng 7.00 a 8.30 o’r 

gloch. 

Sul y Blodau, Mawrth 24: Oedfa 

Deulu am 10.30 o’r gloch.  Oedfa am 

5.00 o’r gloch yng nogfal y Gweinidog.   
 

REHOBOTH 
Sul y Blodau, Mawrth 24: Ni fydd 

oedfa. 

Aelod newydd 
Estynnwn groeso cynnes iawn i Mrs 

Gracie Jones, Cartref y Foelas, Llanrug 

sy’n dymuno ymaelodi yn Ebeneser.   

Mae wedi dychwelyd i’r ardal o’r De yn 

ddiweddar, yn dilyn marwolaeth ei 

phriod, y Parchg Richard Jones, a 

gychwynnodd ei weinidogaeth yng 

Nghwm-y-glo a Llanrug, cyn symud 

wedyn i Ddowlais, Llundain, Cwm gors 

a Brynaman.  Yng yng nghapel 

Maesydref, Clwt-y-bont y magwyd Mrs 

Gracie Jones, ac felly mae wedi 

dychwelyd i fro ei mebyd ac at aelodau 
ei theulu.  Mae’n braf iawn cael ei 

chroesawu nôl i’w chynefin. 

 

Cymdeithas Undebol 

Llanberis 
Aeth Cymdeithas Undebol Llanberis i 

Ganolfan Hanes Uwch-Gwyrfai yng 

Nghlynnog nos Fawrth diwethaf.  

Cafwyd croeso cynnes yno, a chyfle i 

wrando ar gyflwyniad diddorol am 

Ebenezer Thomas, neu Eben Fardd gan 

nifer o gyfeillion sy’n rhan o’r fenter 

arbennig hon yng Nghlynnog.  Cawsom 

bortread byw iawn o awdur yr emyn 

cyfarwydd, ‘O fy Iesu bendigedig’.   

 

Diolch yn fawr iawn i Miss Dilys Mai 

Roberts am drefnu’r daith. 

 

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 


