
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Ebrill 17 

 10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog  

 

Ebrill 24 

Sul y Pasg 

Cyfarfod Pregethu Cefnywaun 

 

10.00 a 5.00 o’r gloch 

Y Parchg Trefor Lewis, Hen Golwyn 

 

Mai 1 

   9.30 a.m. - Gweinidog 

 10.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

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 mor fuan â phosibl 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 17 

10.00 a.m.a 5.30 p.m.  

 Mrs Nerys Griffith 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  4.00 p.m. -  CIC 

 

Ebrill 24 

Sul y Pasg 

10.30 a.m.—Oedfa deulu 

  5.30 p.m.—Y Gweinidog 

 

Mai 1 

10.00 a.m a 5.30 p.m. 

 Y Parchg Dafydd Ll Hughes 

 Caernarfon 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 449—10 Ebrill, 2011 

Haint 

Un o’r negeseuon anarferol a gefais yn 

ddiweddar oedd cyfarwyddyd oddi 

wrth Ysbyty Gwynedd i gadw draw 

oddi yno am y tro oherwydd yr haint 

sy’n blino nifer o wardiau’r ysbyty.  

Rwyf wedi ufuddhau i’r cyfarwyddyd 

hwnnw, yn y gobaith o beidio dal yr 

haint na chwaith ei drosglwyddo i neb 

arall.  Gobeithio bod y penderfyniad i 

gyfyngu ar ymweliadau wedi bod o 

help i atal yr haint rhag lledaenu.   

Cadw pobl rhag dod i gysylltiad â’r 

haint yw’r ffordd orau o sicrhau nad 

yw pobl yn ei ddal.  Ac yn aml iawn, 

dyna’r syniad sydd gan bobl hefyd am 

ddrygioni.  Rhyw fath o haint yw 

pechod, meddir, a’r gamp yw cadw 

pobl rhag ei ddylanwad.  Mae hynny 

wrth reswm yn beth clodwiw, a 

gwnawn ein gorau i ddiogelu ein 

hunain, ac yn arbennig ein plant, rhag 

dylanwadau drwg o bob math.  Ac ar y 

cyfan, mae pobl yn gobeithio bod y 

mwyafrif ohonom yn llwyddo i gadw’n 

hunain yn ddiogel, rhag y dylanwadau 

gwaethaf o leiaf.   

Ond hyd yn oed os ydym yn gwarchod 

ein hunain a’n plant rhag llawer o’r 

drygioni sy’n ein bygwth, nid ydym yn 

rhydd o afael yr haint.  Oherwydd mae 

hwnnw’n fwy o lawer na’r llyfrau a 

ddarllenwn, a’r ffilmiau a welwn, a’r 

gemau a chwaraewn, a’r rhegfeydd a 

glywn, a’r  anghyfiawnder a’r 

creulondeb a’r lladd a welwn.     

Mae’r haint yn nes o lawer na 

dylanwad y pethau hyn arnom.  Nid 

dylanwadau o’r tu allan yw’r gwir 

haint, ond rhywbeth sydd ynom ni ein 

hunain.  Fel y dywedodd Iesu, ‘Y 

mae’r pethau sy’n dod allan o’r genau 

yn dod o’r galon, a dyna’r pethau sy’n 

halogi rhywun (Mathew 15:18).  O’n 

mewn, ac nid o’n cwmpas, y mae’r 

haint.  Rhywbeth sydd ynom ydyw, ac 

nid rhywbeth a ddaliwn.    

Petaech chi’n gosod pobl mewn 

gwagle, heb unrhyw gysylltiad â’r un 

person arall ac ymhell o bob dylanwad 

drwg, byddai pobl yn dal i bechu, yn 

arwydd o’r haint sy’n eu blino.  Nid yw 

hon yn ddysgeidiaeth boblogaidd 

heddiw.  Ni fu erioed yn boblogaidd 

mae’n debyg.  Mae’n haws gan bobl 

gredu ein bod yn hanfodol dda, ac 

mai’r cyfan sydd ei angen yw meithrin 

pobl i ymwrthod â’r drwg.  Ond wedi 

canrifoedd o feithrin ac addysgu, ydi 

pobl yn eu hanfod ronyn gwell?  

Gobaith mawr am feddyginiaeth i’r 

haint hwn sydd yn yr Efengyl.  Mae 

honno’n delio â’r drwg sydd ynom 

trwy estyn i ni faddeuant am ein beiau 

a gallu i frwydro yn erbyn y drwg sydd 

o’n mewn.  Yn Iesu Grist, mae i ni 

faddeuant am bob bai, a nerth i 

wrthsefyll ein gwendid ein hunain a’r 

temtasiynau amrywiol a wynebwn.  

Mae’r haint wedi ei goncro gan Grist, 

ac nid trwy ein hymdrechion ni i’w 

osgoi.     



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 Trefor Jones, 

Caernarfon.  Croeso cynnes iddo, a 

diolch am ei wasanaeth unwaith eto. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfa yn Capel 

Coch am 10.00 o’r gloch; a chynhelir yr 

Ysgol Sul am 11.15.  Bydd CIC am 

4.00 o’r gloch, ac yn cynhelir oedfa 

‘Moli’ am 5.00 o’r gloch dan arweiniad 

aelodau CIC a’u harweinwyr.. 

 

Byddaf yn arwain yr oedfa yn Rehoboth 

am 2.00 o’r gloch hefyd.   

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at bawb sydd 

heb fod yn dda ar hyn o bryd.  Mae  

Mrs Mair Jones, Arddol, Bethel yn 

Ysbyty Eryri; a Mrs Peri Evans, 5 

Rhydfadog, Deiniolen a Mrs Megan 

Pritchard Jones, Peris, Glanffynnon, 

Llanrug yn Ysbyty Gwynedd.     

 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Catherine 

Parry, Stryd Ianci, Llanberis gynt, a fu 

farw yn Ysbyty Gwynedd ddydd Iau, 

Mawrth 31.  Cynhaliwyd gwasanaeth 

dan arweiniad y Gweinidog a’r Parchg 

Gwynfor Williams yng nghartref ei mab 

a’i merch yng nghyfraith, Alan a Helen, 

yn Stryd Turner ac ym Mynwent Nant 

Peris.  Cydymdeimlwn o’r newydd ag 

Alan a Helen, a Tony a Maria a’r holl 

deulu yn eu profedigaeth.   

 

Fel y soniwyd yr wythnos ddiwethaf,  

roedd Catherine Parry yn aelod 

ffyddlon yng nghapel Nant Padarn ar 

hyd y blynyddoedd.  Roedd yn wraig 

hoffus a chymeradwy ymhlith ei 

chyfeillion a’i chymdogion.  Gofalodd 

am ei diweddar briod, Tom, trwy 

flynyddoedd o waeledd, a gweithiodd 

yn galed er mwyn cynnal a darparu’r 

gorau ar gyfer ei meibion.  Byddai bob 

yn sôn yn annwyl am ei theulu, ac am 

lwyddiant ei hwyrion a’i hwyres.      

 

Bore coffi 
Cynhelir Bore Coffi er budd Cronfa  

Adnoddau’r Capel yn festri Capel Coch 

rhwng 10.45 a 12.00 o’r gloch ddydd 

Mawrth, Ebrill 12. 

 

Swper 
Cynhelir Swper Cymdeithas Llanberis 

nos Fawrth, Ebrill 12, yng Ngwesty  

Dolbadarn.  Y gwesteion fydd y Parchg 

a Mrs W R Williams, Y Felinheli. 

Edrychwn ymlaen at noson werth 

chweil yn eu cwmni.  Bydd angen bod 

yno erbyn 7.00 o’r gloch. 

 

‘Moli’ 
Cofiwch am oedfa ‘Moli’ yn Capel 

Coch am 5.00 o’r gloch heno. 

 

Rydym wedi cael oedfaon bendithiol 

bob tro, ac edrychwn ymlaen at brofi 

bendith Duw eto yn ein haddoliad heno. 

 

Dymuniadau da 
Dymunwn yn dda i’r Parchg Robert 

Townsend a Kath a Gwen yn eu cartref 

newydd yn Waunfawr yr wythnos hon 

ac yn y plwyf newydd yn Llanwnda a 

Llandwrog o’r mis nesaf ymlaen.  

Diolch yn fawr am y cydweithio hapus 

a gafwyd ers pum mlynedd; am bob 

cymorth a chefnogaeth; ac am y croeso 

a gawsom i ddefnyddio adeiladau Sant 

Padarn a Llandinorwig pan oedd galw 

am hynny.  Cafwyd cydweithio braf 

gyda gwaith CIC yn Llanberis, ac 

edrychwn ymlaen at barhau i 

gydweithio â Robert yng ngwaith 

Cynllun Efe.  I feddwl fy mod wedi ei 

groesawu fel y Parchg Robert 

Tomlinson yn Gronyn ym mis Mawrth 

2006, fe ddatblygodd cyfeillgarwch a 

chydweithio arbennig iawn o’r 

cychwyn; a bydd yn chwith iawn 

hebddo. Diolch yn fawr iawn hefyd i 

Gwen am ei  brwdfrydedd a’i 

ffyddlondeb i CIC o Sul i Sul.   

 

Cyngerdd 
Cynhelir cyngerdd yng nghapel 

Rehoboth nos Wener nesaf, Ebrill 15 

am 7.30 o’r gloch.  Trefnwyd y noson 

gan Eilian Williams i  dynnu sylw at yr 

argyfwng sy’n wynebu S4C, gyda’r holl 

bryder sydd ynghylch dyfodol y sianel.  

Bydd yr elw at ymgyrch Cymdeithas yr 

Iaith Gymraeg o blaid y sianel.  

Cymerir rhan yn y cyngerdd gan nifer o 

artistiaid.  

Cymorth Cristnogol 
Cynhelir Wythnos Cymorth Cristnogol 

o Fai 15 hyd 22.  Felly, dyma ofyn 

mewn da bryd am wirfoddolwyr i helpu 

i gasglu arian yn Llanberis a Deiniolen.   

 

Deunydd yr Eco 
Rwyf newydd sylweddoli bod angen i 

mi sgwennu’r golofn ‘Un funud fach’ ar 

gyfer Eco’r Wyddfa yn gynt y tro hwn.  

Cofiwch, felly, bod raid i’r newyddion 

o’r eglwysi ar gyfer rhifyn mis Mai gael 

ei anfon i’r bobl briodol erbyn dydd 

Gwener nesaf, Ebrill 15. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Ebrill 13: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch.   

Dydd Sul, Ebrill 17: Cynhelir Oedfa 

deulu am 10.00 o’r gloch dan arweiniad 

y Gweinidog.  Bydd y Gweinidog yn 

arwain yr oedfa am 5.00 o’r gloch 

hefyd. 

 

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Ebrill 12: Bore Coffi 

rhwng 10.45 a 12.00 o’r gloch. 

Nos Fawrth, Ebrill 12: Swper y   

Gymdeithas yng  Ngwesty Dolbadarn 

am 7.00 o’r gloch. 

Nos Fercher, Ebrill 13: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch.   

Dydd Sul, Ebrill 17: Gwasanaethir am 

10.00 a 5.30 o’r gloch gan Mrs Nerys 

Griffith, Caernarfon.  Cynhelir yr Ysgol 

Sul am 11.15 o’r gloch.  Ni fydd CIC 

yn cyfarfod. 

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Ebrill 17:  Ni fydd oedfa. 


