
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

 

Ebrill 17 

 10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog  

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 ERBYN NOS IAU, MAWRTH 31 

os yn bosibl 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 penwythnos.   

Y mis nesaf - Llanberis 
 

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 

 

Ebrill 17 

10.00 a.m.a 5.30 p.m.  

 Mrs Nerys Griffith 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  4.00 p.m. -  CIC 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 448 - 27 Mawrth, 2011 

Colli 

Colli wnaeth y rhan fwyaf ohonom yn 

y Gyllideb ddydd Mercher.  Un arwydd 

pendant o hynny yw’r ffaith y bydd 

pobl dros 80 oed yn cael £100 yn llai at 

eu costau ynni y gaeaf nesaf, er bod 

cost nwy a thrydan wedi codi cymaint 

yn ddiweddar.  Dal yng nghrafangau’r 

gaeaf economaidd ydym yn ôl pob 

golwg.   

Colli fu hanes peldroedwyr Cymru 

ddoe, ac mae gwanwyn newydd ein tim 

cenedlaethol yn ymddangos mor bell 

ag erioed.   

A cholli awr fu’n hanes ninnau yn 

ystod y nos ar ddechrau Amser yr Haf, 

ond mae gobaith o wanwyn.  Gwelsom 

y dydd yn ymestyn ers wythnosau, a 

gwelwn wahaniaeth amlwg eto heno.  

Does ond gobeithio y cawn ni dywydd 

braf y gwanwyn a’r haf. 

Ond ’dyw colli pres a gem ac awr yn 

ddim o’u cymharu â’r colledion mawr 

a gafodd pobl oherwydd daeargryn a 

tswnami a gormes a brwydro yn ystod 

y dyddiau a’r wythnosau diwethaf.  

Daliwn i gofio am y bobl sydd wedi 

dioddef cymaint mewn trychinebau 

naturiol ac oherwydd creulondeb pobl 

at ei gilydd.  

Ond yng nghanol yr holl sôn am golli, 

diolchwn heddiw y gallwn sôn am 

rywbeth sy’n ennill mawr i ni, gan mai 

dyna’n sicr yw Efengyl Iesu Grist a’i 

bendithion.  Does neb ar ei golled wrth 

ddod at yr Arglwydd Iesu Grist.  Elw 

mawr yw’r Efengyl i bawb sy’n ei 

chredu gan fod Iesu’n rhoi bywyd i ni, 

sef bywyd o lawenydd a gobaith.  Mae 

Cristnogion yr oesoedd wedi profi bod 

hynny’n wir, a dyna mae pawb sy’n 

credu yn Iesu heddiw yn ei brofi hefyd.   

Heddiw yw dydd y Cyfrifiad yng 

ngwledydd Prydain.  Ydych chi wedi 

llenwi’r ffurflen a nodi eich enw ac 

enw pawb sy’n byw neu’n aros acw?  

Un o fendithion mwyaf yr Efengyl yw 

ei bod yn rhoi sicrwydd i bawb sy’n 

credu yng Nghrist fod eu ‘henwau yn 

llyfr y bywyd’ (Philipiaid 4:3).  Mae 

Duw ei hun yn datgan mai ei bobl ef 

ydym, ac mai ei bobl ef fyddwn ni, 

heddiw ac am byth.          

Ond neges fawr Y Beibl yw bod rhaid i 

bobl dderbyn cynnig Duw o fywyd 

tragwyddol.  Mae’n rhaid ymateb 

mewn ffydd i’r Iesu, neu golli’r cyfan 

sy’n cael ei gynnig trwyddo.  Ond 

oherwydd cariad a thrugaredd Duw, 

does dim rhaid i neb golli’r bendithion 

hyn.  Mae Duw’n gwahodd pawb i 

gredu a chael y trysor mwyaf; ond os 

yw pobl yn gwrthod Iesu, maen nhw’n 

colli’r cyfan.    

Bydd pobl Iesu Grist yn diolch am byth 

am y gras a gawsant i dderbyn yr 

Arglwydd Iesu fel eu Gwaredwr, gan 

mai trwyddo ef y maent yn derbyn y 

bendithion mwyaf gwerthfawr sydd 

gan Dduw ar eu cyfer.   



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.   

 

Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch, a gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan y Parchg W R Williams, 

Y Felinheli.  Diolch yn fawr iddo am 

ddod atom unwaith eto. 

 

Byddaf fi’n arwain yr Oedfa Deulu yn 

Capel Coch am 10.30 o’r gloch, a’r 

oedfa am 5.30 o’r gloch.  Cynhelir CIC 

am 11.15 a CIC am 4.00 o’r gloch. 

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at  Mrs Netta 

Mackay, Stryd Ceunant, Llanberis yn 

Ysbyty Eryri, ac i bawb sy’n methu dod 

i’r oedfaon ar hyn o bryd.  Un ohonynt 

yw Mr Thomas John Roberts, 83 Maes 

Padarn, Llanberis sydd fel arfer yn 

croesawu pawb yng nghyntedd y capel 

cyn yr oedfaon yn Capel Coch, ac yn 

dosbarthu Gronyn i amryw ohonoch 

wedyn.  Edrychwn ymlaen at ei weld yn 

ôl gyda ni yn fuan. 

 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mr Percy Jones, Y 

Berllan, Llanberis yn Capel Coch ac 

yna ym Mynwent Pisga, Carmel, fore 

ddoe, dydd Sadwrn, Mawrth 26. 

 

Arweiniwyd yr oedfa gan y Gweinidog 

a chymerwyd rhan hefyd gan y Parchg 

Marcus Robinson.  Diolch yn fawr i 

Mrs Bethan Holding am ei gwasanaeth 

wrth yr organ.  

  

Ethol Blaenoriaid 

Yn ystod yr oedfa nos Sul diwethaf 

pleidleisiodd aelodau Cefnywaun o 

blaid ethol blaenoriaid. 

 

Gwneir hynny mor fuan â phosibl  wedi 

i’r Henaduriaeth benderfynu ar 

ddyddiad addas i anfon cynrychiolwyr i 

arolygu’r bleidlais. 

 

Y Gymdeithas 

Cynhelir Cymdeithas Deiniolen nos 

yfory, nos Lun, Mawrth 28.  Bydd yr 

adloniant yng ngofal John Eifion neu 

aelodau o’i deulu.  Cynhelir y cyfarfod 

yn Nhy Elidir a dechreuir am 7.00 o’r 

gloch. 

 

Rhyfel Pen Llŷn 
Diolch yn fawr iawn i Miss Dilys Mai 

Roberts am drefnu’r ymweliad â Theatr 

Seilo nos Fercher diwethaf  i weld 

perfformiad o ‘Rhyfel Pen Llŷn’, oedd 

wedi ei seilio ar straeon y Parchg Harri 

Parri.  Cafwyd noson hwyliog iawn, a 

diolch i bawb am gefnogi’r noson. 

Diolch 
Diolch yn fawr i bawb a gymerodd ran 

yn y ddau wasanaeth yn Capel Coch y 

Sul diwethaf pan fu raid ail drefnu ar y 

funud olaf.      

 

Oedfa Deulu 
Yn yr Oedfa Deulu yn Neiniolen fore 

Sul diwethaf, cymerwyd rhan gyda’r 

Gweinidog gan Andrew Settatree.  

Diolch iddo am ei gyfraniad i’r oedfa. 

 

Ysgrifennydd  

Cyhoeddiadau 
Diolch yn fawr i Mr Gareth Jones, sydd 

wedi cynnig trefnu cyhoeddiadau’r Sul 

yn Capel Coch.  Gobeithio y gwnaiff 

fwynhau’r gwaith. 

 

Diolch yn fawr iawn hefyd wrth gwrs i 

Mr Bert Parry a fu’n gwneud y gwaith 

hwn y blynyddoedd diwethaf yma.  

Gwn ei fod wedi mwynhau’r gwaith yn 

fawr ac na fyddai’n dymuuno rhoi’r 

gorau iddi oni bai am gyflwr ei iechyd.  

Gwyddom nad gwaith hawdd o gwbl 

yw sicrhau pregethwr o Sul i Sul, a 

gwerthfawrogwn ei waith yn fawr.  

Gwerthfawrogwn hefyd barodrwydd 

Mrs Valerie Jones i wneud y gwaith yn 

lle Bert dros y deunaw mis diwethaf.  

Mae hithau wedi mwynhau’r gwaith, a 

gwerthfawrogwn ei hydrech yn fawr. 

 

Erbyn hyn, daeth yr amser i 

drosglwyddo’r gwaith i ddwylo 

newydd, a dymunwn yn dda i Gareth. 

 

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.   

 

Diolch 
Diolch yn fawr iawn i Colin Jones ac 

Andrew Settatree am glirio a thacluso’r 

tir o flaen Capel Coch yr wythnos     

ddiwethaf. 

   

 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. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Lun, Mawrth 28: Y Gymdeithas 

Undebol yn Nhy Elidir am 7.00 o’r 

gloch yng nghwmni John Eifion neu 

aelodau o’r teu;u.  Croeso cynnes i 

bawb. 

Nos Fercher, Mawrth 30: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Ebrill 3: Gwasanaethir am 

9.30 a 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog a 

chynhelir yr Ysgol Sul am 10.15 o’r 

gloch. 

 

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Mawrth 30: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Ebrill 3: Gwasanaethir am 

10.00 a 5.30 o’r gloch gan y parchg 

John Owen, Rhuthun. 

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Ebrill 3:  Gwasanaethir am 

2.00 o’r gloch gan y Parchg Pryderi 

Llwyd Jones, Cricieth. 


