
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Mawrth 18 

 10.00 a.m. - Mrs Susan Williams 

 11.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.30 p.m. - Oedfa Dydd Gweddi 

 

Mawrth 25 

 10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

   5.30 p.m - Y Gweinidog  

 

Ebrill 1  

(Sul y Blodau) 

10.00 a.m. - Mr Dewi Jones 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.30 p.m. - Y Parchg Euros Jones 

 

Ebrill 8  

(Sul y Pasg) 
10.00 a.m. - Oedfa’r Pasg wedi ei  

     threfnu gan Mr John H Hughes 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

  Llanberis 

Swper y 

Gymdeithas 
Cynhelir Swper Cymdeithas Undebol 

Llanberis yng Ngwesty’r Dolbadarn, 

nos Fawrth, Ebrill 17 yng nghwmni’r 

Parchg a Mrs Harri Parri, Caernarfon.  

Daliwch sylw os gwelwch yn dda bod 

hyn wythnos yn hwyrach na’r 

dyddiad a ddangosir ar raglen y 

Gymdeithas.  

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Mawrth 25: Ysgo Sul am 

10.15 o’r gloch ac oedfa yng ngofal y 

Parchg Dafydd Ll .  Hughes, 

Caernarfon am 5.00 o’r gloch.  

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Wener, Mawrth 23: Yn lle 

noson arferol CIC byddwn yn myn i’r 

noson sydd wedi ei threfnu i bobl 

ifanc yn Y Gadeirlan ym Mangor.  

Bydd y bws yn cychwyn o Lanberis 

am 6.45 o’r gloch. 

Dydd Sul, Mawrth 25: Cynhelir yr 
Oedfa deulu fisol am 10.30 o’r gloch 

dan arweiniad y Gweinidog.  Ni fydd 

Ysgol Sul.  Bydd oedfa wedyn am 

5.30 o’r gloch. 

 

 REHOBOTH 

Dydd Sul, Mawrth 25: Ni fydd 

oedfa.  

Y mis nesaf - 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 

 

Ebrill 1  

(Sul y Blodau) 

  9.30 a.m. a 5.00 p.m. - Y Gweinidog 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

Ebrill 8  

(Sul y Pasg) 

Oedfaon Cyfarfod Pregethu’r Pasg 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 
  5.00 p.m. - Mr John H Hughes 

  Llanberis 

 

 
“Rho i ni lawenydd gynifer o 

flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer 

o flynyddoedd ag y gwelsom 

ddrygfyd" (Salm 90:15).  

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 492 - Dydd Sul, 18 Mawrth, 2012 

‘Ydi Duw wedi’n gadael?’ 
Cafodd Plaid Cymru arweinydd 
newydd; enillodd ein tim rygbi’r Gamp 

Lawn; roedd David Cameron a Barak 

Obama’n bennaf ffrindiau; cyhoeddwyd 

na chaiff yr Encyclopaedia Britannica ei 

gyhoeddi eto fel llyfr, ond yn unig yj 

ddigidol; a chyhoeddwyd y bydd 

Rowan Williams yn rhoi heibio’i waith 

fel Archesgob Caergaint ddiwedd y 

flwyddyn.   

 

Bu’n wythnos lawn arall,  ond 

digwyddodd un o’r pethau mwyaf trist 
yn Y Swistir pan laddwyd 28 o bobl, yn 

cynnwys 22 o blant ysgol o Wlad Belg, 

mewn damwain bws ddifrifol nos 

Fawrth.  Does wybod eto beth achosodd 

i’r bws wyro oddi ar y lôn mewn twnel 

a mynd ar ei phen i wal.  Ond trodd 

gwyliau sgio plant ysgol yn drychineb 

enfawr.   

 

Mae’r sioc a’r galar yn amlwg yn fawr 

yn y Swistir ac yng Ngwlad Belg.  
Roedd y ddamwain yn gwbl annisgwyl, 

â’r plant a’u hathrawon newydd 

gychwyn adref.  Gwelsom bobl yn 

gadael blodau yng nghyffiniau’r twnel a 

thu allan i ysgolion y plant.  Cafwyd 

diwrnod o alar yng Ngwlad Belg ddydd 

Gwener.  A chynhaliwyd gwasanaethau 

mewn eglwysi yn y cymunedau a 

ddioddefodd.  Ac yng nghanol y boen 

a’r golled, roedd geiriau offeiriad a 

oedd yn arwain un o’r gwasanaethau 

mor ddirdynol wrth iddo ofyn i’w 
gynulleidfa, ‘Ydi Duw wedi’n gadael?’  

Mae’n hawdd deall ei ddryswch a’i 
boen yn wyneb y fath drasiedi.  Mae 

cannoedd o bobl wedi gofyn rhywbeth 

tebyg yng nghanol profedigaethau 

eraill ar hyd y blynyddoedd.  Yn sicr, 

does gan neb atebion slic na geiriau  

rhwydd yn y fath amgylchiadau, a 

chydnabod ein dryswch a’n poen a’n 

hanallu i ddeall nac egluro pethau sy’n 

digwydd o’n cwmpas yw’r unig beth a 

allwn ei wneud.  Ac ar brydiau, mae’n 

bosibl y byddwn yn teimlo dicter a hyd 

yn oed yn amau daioni a chariad Duw. 
 

Ond er gwaetha’r cyfan, y mae gan 

bobl Dduw obaith.  Ac y mae ganddynt 

sicrwydd o ofal a chymorth Duw yn 

wyneb y boen fwyaf a’r amgylchiadau 

gwaethaf oll.  Oherwydd trwy ras, mae 

pobl Dduw’n credu bod Duw gyda 

hwy yn y cyfan sy’n digwydd.  Ac un 

o’r pethau sy’n eu sicrhau o hynny 

yw’r hyn y byddwn ni o fewn y mis yn 

ei gofio ar Wyl y Pasg.  Ar groes 
Calfaria, wrth iddo ddioddef trosom, fe 

waeddodd Iesu, ‘Fy Nuw, fy Nuw, pam 

yr wyt wedi fy ngadael?’  Ac roedd 

Duw wedi ei adael, am fod Iesu wedi 

cymryd arno ein pechodau ni.  Un peth 

y mae’r gri honno ar Galfaria yn ei 

ddangos i ni yw bod Duw wedi ein 

caru ni ddigon i roi ei Fab drosom, fel 

nad oes raid i ni byth fod heb ei 

bresenoldeb a’i gysur.  Gweddiwn y 

bydd y rhai sy’n galaru ac yn dioddef 

yng Ngwlad Belg yn canfod nerth a 
gobaith yn yr Arglwydd Iesu. 



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.  

 

Cynhelir Oedfa Deulu yn Neiniolen am 
10.00 o’r gloch ac oedfa dan arweiniad 

y Gweinidog am 5.00 o’r gloch.   

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

o’r gloch gan Mrs Susan Williams, 

Ceunant, Llanrug a bydd plant yr Ysgol 

Sul yn ymuno â’r oedfa hon a fydd ar 

thema Sul y Mamau.  Diolch i Susan 

am ei gwasanaeth a chroeso cynnes i’r 

oedfa.  Ni fydd Ysgol Sul.  Bydd yr 

oedfa heno am 5.30 o’r gloch dan 

arweiniad rhai o chwiorydd yr eglwys.  
Diolch iddynt am gymryd rhan.   

 

Bydd oedfa yn Rehoboth dan arweiniad 

y Gweinidog am 2.00 o’r gloch. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr      

Elwyn Morris, Oakfield, Ffordd Capel 

Coch, Llanberis yn Ysbyty Eryri a Mrs 

Heulwen Morris, Cefn Coch, Deiniolen 

yn Ysbyty Gwynedd.  Dymuniadau 
gorau hefyd i Mrs Mair Jones, Bethel, 

sydd yn Ysbyty Gobowen ers diwedd yr 

wythnos.  Gobeithio y bydd yn gwella 

yn fuan wedi ei llawdriniaeth. Nid yw 

Mrs Dilys Baylis wedi bod yn dda ers 

wythnos neu ddwy erbyn hyn, a dan-

fonwn ein cofion gorau ati hithau. 

 

Diolch yn fawr  
Rhag ofn na welodd rhai ohonoch y 

nodyn hwn yr wythnos ddiwethaf, 

dyma gyfle i ddiolch unwaith eto am y 

gefnogaeth i’r Deuddydd o Roddion yn 

Neiniolen ddydd Gwener a dydd 

Sadwrn, Mawrth 9 a 10, i godi arian at 

y gwelliannau i festri Ebeneser a wneir 
yn fuan.   

 

Diolch yn fawr iawn i bawb a 

gyfrannodd ac i’r rhai a fu’n derbyn yr 

arian yn y festri.  Derbyniwyd £3,000 a 

gwerthfawrogwn bob cyfraniad.  Mae’r 

gronfa’n dal yn agored, wrth gwrs, os 

oes unrhyw un heb gael cyfle i gyfrannu 

hyd yma.  Diolch yn fawr unwaith eto. 

 

Trip y Gymdeithas 
Aeth Cymdeithas Undebol Llanberis i 

Nantmor nos Fawrth ddiwethaf i weld 

Fferm neu Ardd Fadarch Mr Cynan 

Jones.  Roedd yn noson ddiddorol dros 

ben, ac mae’n siwr na welodd yr un 

ohonom ddim tebyg o’r blaen.  Cafwyd 

cyfle i brynu peth o’r cynnyrch cyn 

mynd i Westy’r Goat ym Meddgelert 
am baned a chacen, sgwrs bellach gan 

Cynan am y ffordd y dechreuodd ei 

ddiddordeb mewn madarch a’r hwyl a 

gaiff yn chwilio am fadarch i’w werthu 

i westai lleol a phell.  Diolch yn fawr i 

Miss Dilys Mai Roberts am wneud y 

trefniadau i gyd. 

 

Pasg Efe 
Diwrnod o weithgareddau ar gyfer plant 

Blwyddyn 3-6 fydd ‘Pasg Efe’, yn 

Ysgol Gynradd Llanrug, ddydd Llun, 

Ebrill 2.  Byddwn yn cychwyn am 
10.00 o’r gloch ac yn gorffen am 2.00 

o’r  g l och .   Ca fwyd  d i wrn od 

llwydiannus yn Y Ganolfan yn 

Llanberis yn ystod gwyliau’r Nadolig a 

bydd croeso i blant yr ardal y tro hwn 

eto.  Bydd angen i’r plant ddod â 

phecyn bwyd efo nhw i ginio. 

 

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. 

 

Oedfa’r Eisteddfod 
Bydd oedfa ym Mhafiliwn Eisteddfod 

yr Urdd yng Nglynllifon fore Sul, 

Mehefin 3.  Mae cyfle i blant Ysgol Sul 

fod yn rhan o gôr a fydd yn canu dwy 

gân ynddi.  Caiff plant cynradd 

Blwyddyn 3 a throsodd gymryd rhan.  

Mae’r trefnwyr yn pwysleisio na fydd 

yn bosibl i blant iau na hynny gymryd 

rhan.  Felly, croeso i blant Blynyddoedd 

3, 4, 5 a 6 (a blynyddoedd cynnar yr 

Ysgol Uwchradd hefyd os dymunant).  
Cawn gyfle i ddysgu’r caneuon yn yr 

Ysgol Sul cyn hynny.  Bydd angen i 

bawb sydd am fod yn y côr fyndi 

ymarferion a gynhelir yn Theatr Seilo, 

Caernarfon, am 1.00 o’r gloch, ddydd 

Sul, Mai 20, ac ym Mhafiliwn yr Ei-

steddofd am 4.30 o’r gloch, ddydd Iau, 

Mai 31. 

Agor y festri yn 

Neiniolen 
Rydym dal angen pobl i helpu efo’r 

gwaith agor a chau’r festri ar gyfer 

oedfa’r nos.  A wenwch chi plis roi 

gwybod i ni yr wythnos hon os medrwch 

chi helpu o ddechrau mis Ebrill ymlaen.  

Rhowch wybod i ni ar unwaith os 

gwelwch yn dda.   
 

Gwnaed apêl debyg ddwy neu dair 

blynedd yn ôl, ond ni chafwyd fawr 

ymateb.  Felly, a wnewch chi ystyried 

rhoi help llaw i ni efo’r gwaith hwn.  

Gobeithiwn drefnu rota o bobl a all 

wneud y gwaith yn eu tro. 

 

Mr Irfon Thomas sydd wedi bod yn 

bennaf cyfrifol am y gwaith hwn dros y 

blynyddoedd diwethaf, ac yr ydym yn 
ddiolchgar iddo am wneud y gwaith yn 

gyson a thawel.  Ond mae’n rhaid i ni 

gael mwy o help o ddechrau Ebrill 

ymlaen.  Gorau po fwyaf o enwau a 

gawn ni er mwyn medru rhannu’r 

gwaith. Beth am helpu trwy agor am fis 

ar y tro, neu trwy fod yn gyfrifol am un 

Sul o bob mis? 

Noson i’r ifanc 

Grwp Cristnogol Superhero 

(o’r Alban) 

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)  


