
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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  

 

Ebrill 10 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. -  Y Parchg Trefor Jones, 

  Caernarfon 

   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.  Byddwn yn rhannu’r penwythnos gyda 

phlant Llanrug a Bethel, ac 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 ac felly £30 fydd cost y pen-

wythnos.  .  

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Mawrth 27 

10.30 a.m. - Oedfa Deulu  

  4.00 p.m. - CIC 

  5.30 p.m. - Y Gweinidog   

 

Ebrill 3 

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

 Owen, Rhuthun 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  4.00 p.m. -  CIC 

 

Ebrill 10 

10.00 a.m.- Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  4.00 p.m. -  CIC 

  5.00 p.m. - Moli’ 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 447 - 20 Mawrth, 2011 

Dangos Iesu 

Ddwywaith  yr wythnos ddiwethaf fe 

wyliais y bwletin tywydd ar y teledu a 

sylweddoli wedyn nad oedd gennyf 

syniad pa fath o dywydd i’w ddisgwyl 

drannoeth.  Ac ar y ddwy ffrog oedd y 

bai. 

Mae’n bosibl mai’r un ferch oedd yn 

cyflwyno’r bwletin y ddau dro.  Ond 

ein ty ni, beth bynnag, yr oedd y gri’r 

ddau dro: ‘Be mae hi’n wisgo?’  Ffrog 

las a du a gwyn a melyn oedd y gyntaf 

a rhywbeth du a choch a gwyn oedd yr 

ail.  Peidiwch â gofyn i mi fanylu mwy 

na dweud bod y ddwy ferch fel petaen 

nhw’n gwisgo darnau o frethyn 

sgwarog wedi eu rhoi yn sownd wrth ei 

gilydd.  Y cwbl a wn i yw ein bod wedi 

rhoi mwy o sylw i’r ffrogiau nag i’r 

hyn a ddywedai’r genod am y tywydd.  

Bosib iawn mai arnom ni oedd y bai 

am hynny.   

Ond fe wnaeth i mi sylweddoli o’r 

newydd mor rhwydd y medrwn ninnau 

yn yr eglwysi fod yn fwy amlwg na’n 

neges.  Mae gennym neges arbennig 

i’w chyhoeddi yn yr Efengyl.  Mae’n 

bwysicach o lawer nag unrhyw fwletin 

tywydd.  Bydd pobl ar eu colled o 

beidio clywed yr Efengyl a gweithredu 

arni.  Ac felly, fe ddylem wneud pob 

ymdrech i gyhoeddi hon i’r holl fyd. 

Ond mor rhwydd yw i ni dynnu sylw 

atom ni’n hunain yn y gwaith hwn.  Y 

neges yw’r peth pwysig.  Yr Arglwydd 

Iesu Grist ei hun sydd i fod yn amlwg.  

Dweud amdano ef yw ein gwaith ni.  

Arno ef y mae’r sylw i fod. 

Ond fe lwyddwn i ddod rhwng y 

gwrandawr a’r neges.  Rywsut, mae’r 

sylw arnom ni, ac nid ar Iesu.  Ac yn 

aml iawn, ein gwisg sydd ar fai.  Nid 

ffrog na siwt, nac unrhyw ddilledyn 

arall o ran hynny, ond ein hymddygiad.  

Oherwydd fe all ymddygiad anghywir, 

ac annheilwng o Dduw, rwystro pobl 

rhag cymryd sylw o’r Efengyl y 

ceisiwn ei chyhoeddi.   

‘Be mae o’n ei wneud?’  yw’r gri pan 

yw Cristnogion yn gwneud rhywbeth 

sy’n anghyson â dysgeidiaeth ac 

esiampl Iesu Grist.  Ac os digwydd 

hynny, fydd pobl ddim yn debygol o 

gymryd sylw o’r hyn a ddywedwn am 

yr Efengyl.   

Ac mor bwysig hefyd yw ein bod yn 

dangos Iesu, yn hytrach na’n dangos 

ein hunain.  Mae hynny’n wir hefyd 

pan fyddwn ni’n gweithredu’n 

ffyddlon iddo.  Mae ein gweithredoedd 

da, meddai Iesu, i fod i ogoneddu ein 

Tad sydd yn nefoedd yn hytrach na 

thynnu sylw atom ni’n hunain.  Nid 

pwy ydym ni, neu beth a wnawn ni 

sy’n cyfrif, ond pwy yw Iesu a beth y 

mae ef wedi ei wneud.  Yn y cyfan a 

wnawn ni ac a ddywedwn ni, boed i 

bobl eraill weld Iesu Grist a rhoi iddo’r 

clod a’r mawl am ei gariad mawr tuag 

atom.      



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 y Parchg O 

Gwilym Williams, Blaenau Ffestiniog.  

Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 a CIC am 

4.00 o’r gloch. 

 

Cynhelir Oedfa Deulu yn Neiniolen am 

10.00 o’r gloch, a diolch i Andrew a 

fydd yn cymryd rhan ynddi hefo mi.  

Byddaf finnau’n arwain yr oedfa am 

5.00 o’r gloch. 

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at  Mrs Netta 

Mackay, Stryd Ceunant, Llanberis yn 

Ysbyty Gobowen; a Mr Percy Jones, 

Llanberis sydd yn Ysbyty Eryri.       

Dymuniadau gorau hefyd i Mrs Eirian 

Jones, Sryd Newydd, Deiniolen, sydd 

wedi torri ei braich yn ddiweddar. 

 Ethol Blaenoriaid 

Yn ystod yr oedfa yn Neiniolen heno 

byddwn yn gofyn i aelodau Cefnywaun 

ddatgan eu bod am ethol blaenoriaid 

newydd cyn bo hir. 

 

Ni fyddwn yn ethol blaenoriaid heno, ac 

felly does dim angen meddwl am enwi 

neb ar hyn o bryd. 

 

Y drefn yw ein bod yn gofyn i chi heno 

bleidleisio o blaid gwneud ymdrech i 

ethol blaenoriaid newydd.  Mater o ffurf 

fydd hynny gobeithio gan ei bod yn 

amlwg i bawb ohonom bod angen i ni 

geisio rhagor o flaenoriaid wedi’r 

golled fawr a ddaeth i ni fel eglwys 

trwy farwolaeth Mr Eifion Williams. 

 

Fe gawn wybod gan yr henaduriaeth 

wedyn pryd y cawn gynnal y bleidlais i 

ethol y blaenoriaid newydd i’r eglwys. .  

 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Clara Allsup, 

9 Stryd Ceunant, Llanberis yn Capel 

Coch, ac ym Mynwent Llanbeblig, 

Caernarfon, ddydd Gwener, Mawrth 18.  

Gwasanaethwyd gan y Gweinidog, a’r 

organydd oedd Dr William Munroe.  Bu 

farw Mrs Allsup yn Ysbyty Gwynedd 

ddydd Iau, Mawrth 10, yn 87 mlwydd 

oed.  Bu Mrs Allsup yn aelod ffyddlon 

o’r eglwys yn Capel Coch am 

flynyddoedd, hyd nes i’w hiechyd 

ddirywio rai blynyddoedd yn ôl.  Roedd 

yn wraig dawel a bonheddig, ac yn 

gymdoges uchel ei pharch yn Stryd   

Ceunant.  Bu’n cartrefu ym Mhlas 

Garnedd y blynyddoedd diwethaf hyn.  

Cydymdeimlwn â Selwyn a Rita; 

Garvin a Joan; a Merfyn a Jenna, a’u 

teuluoedd yn eu colled fawr. Diolch ar 

ran y teulu i bawb a ddaeth i’r oedfa yn 

y capel ac yn Llanbeblig. 

‘Moli’ 
Mwy O Le i’r Iesu 

Cafwyd oedfa fendithiol arall yn Capel 

Coch nos Sul diwethaf.  Arweiniwyd 

‘Moli’ gan Andrew, Gwenno a Dafydd 

a chymerwyd rhan hefyd gan rai o 

ieuenctid CIC, gyda thri o bobl ifanc 

CIC Llanrug yn cyfeilio ac arwain y 

canu gyda Gwenno. 

 

Roedd yr oedfa wedi ei seilio ar hanes 

Pedr unwaith eto, a’r tro hwn rhoed 

sylw i hanes Iesu yn cerdded ar y môr a 

Pedr yn mentro ato. 

 

Roedd yn braf gweld cymaint yn y 

gynulleidfa, a diolch i bawb gymerodd 

ran a phawb a fu’n helpu i baratoi’r 

baned ar ôl yr oedfa. 

 

Rhyfel Pen Llŷn 
Bydd criw o Lanberis yn mynd i Theatr 

Seilo nos Fercher yr wythnos hon i 

weld cyflwyniad Cwmni Theatr Seilo o 

‘Rhyfel Pen Llŷn’, sydd wedi ei seilio 

ar straeon y Parchg Harri Parri am yr 

Hôm Gârd.  Fe ddylai fod yn noson 

hwyliog dros ben. 

 

Bydd y bws yn cychwyn o Res y Faenol 

am 6.30 o’r gloch, ac yn aros yn y  

mannau arferol yn y pentref.   

    

 

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.   

 Swper 
Os ydych yn bwriadu dod i Swper 

blynyddol Cymdeithas Capel Coch 

cofiwch fod angen i chi roi eich archeb 

bwyd i Miss Dilys Mai Roberts. 

 

Taith y Cyfundebau 
Cyrhaeddodd ‘Taith y Cyfundebau’  

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg y rhan 

hon o’r wlad yr wythnos ddiwethaf.  

Cynhaliwyd y cyfarfodydd yn Capel 

Coffa, Cyffordd Llandudno nos Fercher 

a dydd Iau diwethaf.  Llwyddais i fynd i 

ddau gyfarfod, sef Astudiaeth Feiblaidd 

fore Iau a sesiwn ’Pawb â’i faich’ yn y 

pnawn.   

 

Ailgylchu 
Diolch i bawb sy’n dod â hen getrys inc 

i’r bocs ailgylchu yn Capel Coch.  

Daliwch i ddod â nhw os gwelwch yn 

dda.  Cawsom £117.62 amdanynt i’r 

Ysgol Sul y dydd o’r blaen.  Diolch i 

Mrs Valerie Jones am eu pacio. 

  

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Mawrth 27: Bydd yr Ysgol 

Sul am 10.15 o’r gloch a gwasanaethir 

am 5.00 o’r gloch gan y Parchg W R 

Williams, Y Felinheli. 

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Mawrth 23: Bws yn 

cychwyn am 6.30 o’r gloch i basiant 

‘Rhyfel Pen Llŷn’ yn Theatr Seilo, 

Caernarfon.    

Dydd Sul, Mawrth 27: Oedfa deulu 

am 10.30 o’r gloch ac oedfa am 5.30 o’r 

gloch dan arweiniad y Gweinidog.  

Bydd CIC am 4.00 o’r gloch. 

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Mawrth 27:  Ni fydd oedfa. 


