
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Ebrill 7 
10.00 a.m. - Mr Dafydd Iwan 
  5.00 p.m. - Mr Richard Lloyd Jones 

 

Ebrill 14 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Ebrill 21 
10.00 a.m. - Y Parchg Iorwerth J Owen    

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa 

 

Ebrill 28 

10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Nos Fercher, Ebrill 10: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Ebrill 14:  Yr Ysgol Sul am 

10.15 o’r gloch.  Y Parchg Iorwerth Jones 

Owen, Caernarfon am 5.00 o’r gloch .   

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Dydd Mawrth, Ebrill 9: Bore Coffi 

rhwng 10.45 a 12.00 o’r gloch. 

Nos Fawrth, Ebrill 9: Swper y 

Gymdeithas yng Ngwesty’r Dolbadarn. 

Nos Fercher, Ebrill 10: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Nos Wener, Ebrill 12: CIC yn Capel 
Coch rhwng 7.00 a 8.30 o’r gloch. 

Dydd Sul, Ebrill 14:  Gwasanaethir am 

10.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  Bydd yr 

Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  Cynhelir 

oedfa MOLI am 5.00 o’r gloch. 

 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Ebrill 14:  Gwasanaethir am 

2.00 o’r goch gan y Gweinidog. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Ebrill 7 
10.00 a.m. a 5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Dim Ysgol Sul 

 

Ebrill 14 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 

5.00 p.m. - Y Parchg Iorwerth J Owen 

 

Ebrill 21 
10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Ebrill 28 
10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Miss Nerys Jackson 

 

 

 

yn eich gwahodd  

 

i fod yn  

 

UN O FIL 

 
er mwyn Iesu Grist 

 

 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 540 - Dydd Sul, 07 Ebrill, 2013 

Fum i ddim yn Abersoch ers tro byd, 

ond af yno yfory i angladd gwraig 

annwyl a oedd yn gymdoges i ni pan 

oeddem yn byw yno ac un o 
ffyddloniaid oedfaon y Sul a’r 

Cyfarfod Gweddi ar nos Iau.  Bydd yn 

braf cael mynd yno eto a gweld 

wynebau cyfarwydd, er mai mewn 

angladd y byddwn ni. 

 

Wynebau cyfarwydd, ie, a’r ffordd 

gyfarwydd hefyd o Bwllheli i 

Abersoch.  Bum ar ei hyd gannoedd o 

weithiau dros gyfnod o ddeng mlynedd.  

Fe’i gwelaf o’m blaen yn awr.  Gallaf 

ddilyn pob pant a chornel ohoni o ben 

draw’r Ala i lan y môr yn Abersoch.  

Ac yfory, gwn yn iawn, bydd yn 

ymddangos unwaith eto fel pe byddwn 

newydd fod ar ei hyd ddoe dd’wytha 

gan mor gyfarwydd ydyw. 
 

Mae’r syniad o gerdded hen lwybrau 

cyfarwydd yn real iawn i’r Cristion.  

Mae’n ddarlun da o’r bywyd 

Cristnogol, ac yn ddarlun Beblaidd.  

‘Fel hyn y dywed yr Arglwydd, 

“Safwch ar y ffyrdd; edrychwch, ac 

ymofyn am yr hen lwybrau.  Ple 

bynnag y cewch ffordd dda, rhodiwch 

ynddi, ac fe gewch le i 

orffwys”’ (Jeremeia 6:16). 

 

Hen lwybrau cred i ddechrau.  Nid yw 

Cristnogion byth yn honni eu bod wedi 

dod o hyd i gredoau ac argyhoeddiadau 

newydd am Dduw.  Cerdded hen 

lwybrau a wnawn ni gan gredu’r 

gwirioneddau y mae’r Eglwys 

Gristnogol wedi eu trysori erioed am 

Dduw a’i Fab Iesu Grist. 
 

Hen lwybrau addoliad wedyn.  Nid 

ydym yn gwneud unrhyw beth 

gwahanol i’r hyn y bu Cristnogion yn 

ei wneud ar hyd y cenedlaethau.  Gall 

trefn ac arddull ein hoedfaon newid, ac 

fe ddylai’n sicr fod yn newydd yn yr 

ystyr ei fod yn ffres a byw.  Ond beth 

bynnag ei ffurf, daw pob addoliad 

Cristnogol â ni ar hyd llwybrau 

cyfarwydd mawl a chyffes ac 

eiriolaeth a diolch llawen gerbron 

Duw Mawr y nefoedd a’r ddaear, Duw 

a Thad ein Harglwydd Iesu Grist. 

 

A hen lwybrau gwasanaeth.  Mae gan 

Gristnogion gyfleodd a chyfryngau 
newydd heddiw i wasanaethu 

trwyddynt.  Ond yr un ag erioed yw 

natur y gwasanaeth hwnnw.  Dilyn 

Iesu Grist; tystio iddo; rhannu ei 

gariad a’i dosturi; gwrthwynebu’r 

drwg a cheisio a phrysuro teyrnas 

Dduw yw natur y gwasanaeth o hyd.  

Ein cenhadaeth ni heddiw yw 

cenhadaeth yr Eglwys o’r cychwyn; 

byw i Grist yn nerth yr Ysbryd Glân ac 

er gogoniant Duw ac er mwyn gwneud 

disgyblion i’r Arglwydd Iesu.   

 

Ie, edrychwn ac ymofyn am yr hen 

lwybrau diogel a’u dilyn bob dydd 

gydag egni a bywyd newydd. 

Hen lwybrau 



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 Sul y Pasg.  

Boed bendith Duw ar ein haddoliad.   

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfaon yn 

Neiniolen am 10.00 a 5.00 o’r gloch, a 

gweinyddir y Cymundeb yn oedfa’r 

bore.  Nid oes Ysgol Sul heddiw. 

 

Gwasanaethir yn Llanberis am 10.00 o’r 

gloch gan Mr Dafydd Iwan, Caeathro ac 

am 5.00 o’r gloch gan Mr Richard 

Lloyd Jones, Bethel.  Diolch i’r ddau 

am eu gwasanaeth unwaith eto.  Nid oes 
Ysgol Sul heddiw. 

 

Gwasanaethir yn Rehoboth am 2.00 o’r 

gloch gan y Parchg Reuben Roberts, 

Bontnewydd.  Diolch iddo yntau am ei 

wasanaeth. 

 

Cofion 
Anfonwn ein dymuniadau gorau am   
adferiad buan i Mr Elwyn Searell Jones, 

Dwyfor, Nant Peris a Mrs Elizabeth 

Griffith, 15 Ffordd Deiniol, Deiniolen 

yn Ysbyty Gwynedd.  Anfonwn ein 

cofion gorau hefyd at bawb sydd heb 

fod yn dda ei hiechyd ar hyn o bryd. 

 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â theulu Alan Wyn 

Pritchard, Cambrian House, Rhes 

Cambrian, Llanberis a fu farw yn ddydd 

Mawrth, Mawrth 26 yn 39 mlwydd oed.  

Cydymdeimlwn â’i briod, Teleri, a’u 

meibion Tomos a Rhys yn eu colled 

fawr.  Cydymdeimlwn hefyd â’i rieni, 

Melvyn a Prydwen Pritchard, a’i frodyr 

a’i chwaer, David, Iwan a Sian a’r teulu 
cyfan yn eu profedigaeth.  Gŵyr pawb a 

adnabu Alan am y ffordd ddewr y 

brwydrodd yn erbyn yr afiechyd a’i 

blinodd am flynyddoedd.  Roedd bob 

amser yn siriol ac yn benderfynol o fyw 

bywyd i’r eithaf.  Mae Tomos a Rhys 

yn aelodau o’r Ysgol Sul yng Nghapel 

Coch, ac anfonwn ein cofion ar ran 

pawb yn yr Ysgol Sul at y teulu.  

Cynhaliwyd ei angladd yn Eglwys Sant 

Padarn, Llanberis a Mynwent Nant 

Peris brynhawn ddoe, dydd Sadwrn, 

Ebrill 6. 

 

Cymorth Cristnogol 
Mai 12–18 fydd Wythnos Cymorth 

Cristnogol eleni.  Gobeithiwn wneud y 

casgliad o ddrws i ddrws fel arfer yn 

Neiniolen a Llanberis.   

 
Apeliwn am gymorth efo’r gwaith eleni 

eto.  Bydd yn help mawr os gallwn gael 

rhagor o help i wneud y gwaith hwn yr 

wythnos honno.   

 

Bore coffi 
Cynhelir y Bore Coffi misol yn festri 

Capel Coch am 10.45 o’r gloch, ddydd 

Mawrth, Ebrill 9 er budd Cronfa 

Adnoddau’r Capel.   

CIC 
Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r 

gloch nos Wener yr wythnos hon, Ebrill 12. 

   

Un o Fil 
Mae Cynllun Efe wedi cychwyn Apel 

ariannol newydd er mwyn cael 

unigolion i gyfrannu at y gwaith.  

Rydym yn eich gwahodd i fod yn ‘un o 

fil’ a fydd yn barod i gyfrannu £20 bob 

blwyddyn ar gyfer y gwaith.  

 

Os llwyddwn i gael mil o bobl i 
gyfrannu £20 neu ragor at gynnal 

cenhadaeth Efe, gallwn barhau’r gwaith 

a’i ddatblygu wedi i’r flwyddyn 

bresennol ddod i ben ym mis Medi.   

 

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi 

ystyried a oes modd i chi gyfrannu at y 

gwaith pwysig hwn.   

 

Dosberthir taflen gyda Gronyn yr 

wythnos nesaf.   

 

Cwrs Plant 

 Gwener, Mai 17 –  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, a byddant ar gael yn yr 

Ysgolion Sul y Sul nesaf. 

Swper y Gymdeithas 
Cynhelir Swper Blynyddol Cymdeithas 

Undebol Llanberis nos Fawrth, Ebrill 9, 

yng Ngwesty’r Dolbadarn.  Bydd angen 

bod yno erbyn 7.00 o’r gloch.  Y 

gwesteion fydd Dei a Janice Tomos, 

Nant Peris.  Edrychwn ymlaen at noson 

dda i orffen y tymor. 

 

Cynhelir Swper Blynyddol Cymdeithas 

Undebol Deiniolen yng Nghlwb Golff 

Caernarfon nos Lun, Ebrill 22. Y gwr 
gwadd fydd y Parchg Huw John Hughes, 

Porthaethwy. 

Casgliad Y Genhadaeth 
Diolch yn fawr iawn am y rhoddion at 

Gasgliad Cenhadol Blynyddol y 

Chwiorydd yn Capel Coch a wnaed ym 

mis Mawrth.  Os oes rhywun arall eisiau 

cyfrannu a wnewch chi roi eich rhodd i 

Miss Dilys Mai Roberts erbyn canol yr 

wythnos os gwelwch yn dda. 

 

Ffair wanwyn 
Bwriedir cynnal Ffair Wanwyn Capel 

Coch tua diwedd mis Ebrill.  Mae angen 

cadarnhau’r dyddiad eto, ond edrychwn 

ymlaen at dderbyn nwyddau, cacennau, 

llyfrau ac ati i’w gwerthu yn y Ffair.  
Gwerthfawrogwn y gefnogaeth a geir i’r 

ffeiriau hyn bob amser a gobeithiwn am 

gefnogaeth debyg y tro hwn eto. 

 

Dosbarth Beiblaidd 
Cynhelir Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth 

yn Yr Haciau, Penisarwaun am 7.00 o’r 

gloch nos Fercher, Ebrill 10.  Byddwn 

yn parhau’r gyfres ar Pedr, a’r wythnos 

hon cawn edrych ar rai o fethiannau 

Pedr a’i hanes yn gwadu Iesu Grist 

(Mathew 18:21–35; Mathew 19:27–30); 

a Mathew 26: 31–35 a 70–75).   


