
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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 

 

Mai 5 
10.00 a 5.00 - Y Parchg Dafydd Hughes  

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

Casgliad Y Genhadaeth 
Diolch yn fawr iawn am y rhoddion at 

Gasgliad Cenhadol Blynyddol y 

Chwiorydd yn Capel Coch a wnaed ym 

mis Mawrth.  Cyfanswm y rhoddion oedd 

£173, ac mae’r arian wedi ei anfon ymaith 

erbyn hyn.  Diolch i Miss Dilys Mai    

Roberts am drefnu’r casgliad. 

 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Dydd Sul, Ebrill 21:  Y Gweinidog fydd 

yn arwain yr Oedfa Deulu am 10.00 o’r 

gloch a’r oedfa am 5.00 o’r gloch .   

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Nos Wener, Ebrill 19: CIC yn Capel 

Coch am 7.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Ebrill 21:  Gwasanaethir am 

10.00 o’r gloch gan y Parchg Iorwerth 

Jones Owen, Caernarfon.  Bydd yr Ysgol 

Sul am 11.15 o’r gloch.  Cynhelir oedfa 

am 5.00 o’r gloch. 

 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Ebrill 21:  Ni fydd oedfa.  

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg Marcus Robinson 

 

Mai 5 
  9.30 a.m. a 5.00 p.m. - Y Gweinidog 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

 

 

yn eich gwahodd  

 

i fod yn  

 

UN O FIL 

 
er mwyn Iesu Grist 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 541 – Dydd Sul, 14 Ebrill, 2013 

Ar ei raglen radio mae Tudur Owen yn 

addysgu’r genedl trwy’r eitem ddoniol 
‘Gair Cymraeg y Dydd’ gyda geiriau 

Cymraeg da fel job, jam, coffi a caffi 

yn lle’r Saesneg job, jam, cafe a coffee!  

Bnawn ddoe, roedd yn sôn am bob 

math o permutations wrth drafod tîm 

pêl-droed Caerdydd.  ‘Gair Cymraeg y 

dydd’ heddiw, felly, yw trynewidiad.  

‘Trynewidiad – permutation.’ 

Dyma’r adeg honno o’r flwyddyn y 

bydd cefnogwyr pêl droed yn trafod 

trynewidiadau (neu permutations) wrth 

geisio dyfalu beth fydd yn digwydd i’w 

tîm weddill y tymor.  Dwi wedi nodi’n 

union faint o bwyntiau a gaiff Man U 
yn y saith gêm sy’n weddill, er mwyn 

gweld a gawn nhw ddigon i aros ar y 

brig a bod yn bencampwyr unwaith eto.  

Ac mae yna wahanol drynewidiadau.  

Beth petaen nhw’n colli yn erbyn Stoke 

yn y gêm gyntaf o’r saith?  Beth petaen 

nhw’n cael dwy neu dair gêm gyfartal?  

Ie, beth petai hyn a beth petai’r llall?  

Oes, mae pob math o drynewidiadau, 

ac yn aml mae pethau’n troi’n wahanol 

i’r disgwyl am nad oeddem wedi gallu 

rhagweld rhai pethau nac wedi ystyried 

pethau eraill. 

Pa drynewidiadau a welwn ni o ran 

gwaith yr Efengyl tybed?  Beth a ddaw 

o’r gwaith dros y misoedd nesaf?  Beth 

a ddaw o’n heglwysi dros y flwyddyn 

neu ddwy, neu’r pum mlynedd nesaf?  

A bod yn gwbl onest, pe byddai pobl 

yn ein clywed ni’n trafod y pethau hyn 

byddai’n rhwydd iawn iddyn nhw 

feddwl mai ychydig iawn o 

drynewidiadau y meddyliwn ni 
amdanyn nhw.  Oherwydd onid y gwir 

yw mai’r unig beth y gallwn ni ei 

ragweld yn aml yw dirywiad a 

methiant a diflastod?  Yn amlach na 

heb, yr unig ddyfodol a welwn ni i’n 

heglwysi ac i waith mawr yr Efengyl 

yw diffyg dyfodol.  Ac mae hynny’n 

beth eithriadol o drist i’w gydnabod. 

Rywsut neu’i gilydd, ’dyw llwyddiant 

a chynnydd a graen ddim yn dod i’n 

meddwl.  A thybed mai’r rheswm am 

hynny yw ein bod yn anghofio un peth 

pwysig iawn wrth ystyried y gwahanol 

drynewidiadau?  A’r un peth hwnnw 
yw'r peth pwysicaf un.  Mor dueddol 

ydym i drafod dyfodol gwaith Duw a 

gadael Duw ei hun o’r drafodaeth yn 

llwyr.  Meddyliwn am ddyfodol yr 

Eglwys heb ystyried Duw ei hun o 

gwbl.  Ofnwn y gwaethaf heb gofio 

amdano Ef.  Cymerwn yn ganiataol 

mai dirywio a wnaiff pethau am nad 

ydym yn credu bod a wnelo Duw â’i 

waith ei hun.  Diffygiwn yn y gwaith 

am nad ydym yn pwyso arno Ef nac yn 

ceisio’i nerth a’i fendith.  Beth a ddaw 

o waith yr Arglwydd?  Mynnwn gael 

Duw yng nghanol y trynewidiadau.  

Os na wnawn ni hynny, pobl heb 

obaith fyddwn.  Ond o’i osod Ef yn y 

canol ac galw arno, pwy a ŵyr beth a 

ddigwydd a beth a ddaw? 

Trynewidiadau 



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 arall.  

Boed bendith Duw ar ein haddoliad.   

 

Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan y Parchg Iorwerth Jones 

Owen, Caernarfon.  Diolch iddo am ei 

wasanaeth. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfa yn 

Llanberis am 10.00 o’r gloch.  Bydd yr 

Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  Cynhelir 

oedfa MOLI am 5.00 o’r gloch. 
 

Byddaf fi’n arwain yr oedfa yn 

Rehoboth am 2.00 o’r gloch. 

 

Cofion 
Anfonwn ein dymuniadau gorau am   

adferiad buan i Mr Elwyn Searell Jones, 

Dwyfor, Nant Peris sydd yn Ysbyty’r 

Royal yn Lerpwl ers canol yr wythnos.  
Dymuniadau gorau i Mrs Annie Wilson 

Evans, Plas Pengwaith, a gafodd law-

driniaeth llygaid yn ystod yr wythnos ac 

i Mrs Eryl Jones, Stryd y Ffynnon, 

Llanberis a Mr Alwyn Searell Jones, 

Dwyfor, Nant Peris a fu yn Ysbyty 

Gwynedd.  Rwyf newydd ddeall fod 
Mrs Gwyneth Williams, Penybwlch, 

Mynydd Llandegai hefyd yn Ysbyty 

Gwynedd ar hyn o bryd.  Anfonwn ein 

cofion gorau at bawb sydd heb fod yn 

dda eu hiechyd. 

 

Swper y Gymdeithas 
Daeth tymor y Gymdeithas Undebol yn  

Llanberis i ben gyda’r swper blynyddol 

yng Ngwesty’r Dolbadarn nos Fawrth 
ddiwethaf.  Y gwesteion oedd Dei a 

Janice Tomos, Nant Peris.  Cafwyd 

sgwrs ddiddorol iawn gan Dei am rai 

o’r ymwelwyr cynnar â’r ardal hon a’r 

llyfrau a ysgrifennwyd ganddynt am eu 

hymweliadau.  Diolchwyd iddo gan Mrs 

Gwen Jones.  Bydd angen pwyllgor yn 

fuan i dref nu ar gyfer y tymor nesaf. 

 

Cynhelir Swper Blynyddol Cymdeithas 

Undebol Deiniolen yng Nghlwb Golff 

Caernarfon nos Lun, Ebrill 22. Mae’n 

ddrwg gennym ddeall na fydd y Parchg 

Huw John Hughes, Porthaethwy yn 

gallu bod gyda ni oherwydd gwaeledd.   

CIC 
Cynhelir CIC yn Capel Coch nos Wener 

yr wythnos hon, Ebrill 19, o 7.00 hyd 

8.30 o’r gloch.   
 

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.  

Mae arnom angen rhagor o help i 

wneud y gwaith hwn yr wythnos honno.   

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. 

Mae’n bryd archebu lle erbyn hyn, ac 

mae ffurflenni ar gael.  Mae Ysgol Sul 

Capel Coch wedi penderfynu talu 

hanner y gost eleni eto ac felly pris y 

penwythnos fydd £30 y plentyn (yn lle 

£60) ac os oes mwy nag un plentyn ar y 

cwrs yna mae’r ail a’r trydydd plentyn 

yn talu hanner pris.  Wnewch chi 

archebu lle mor fuan â phosibl os 

gwelwch yn dda? 

.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’r rhifyn hwn o 

Gronyn, a byddwn yn ddiolchgar iawn 

os gallwch ei darllen ac ystyried 
cefnogi’r apêl.   

Ffair wanwyn 
Cynhelir Ffair Wanwyn Capel Coch am 

2.30 o’r gloch ddydd Gwener, Ebrill 26.  

Gwerthfawrogir pob cyfraniad at y ffair 

o ran nwyddau, cacennau, llyfrau ac ati 

i’w gwerthu.  Gwerthfawrogwn hefyd y 

gefnogaeth a geir i’r ffeiriau hyn bob 
amser, a gobeithir cael cefnogaeth 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 24.  Byddwn 

yn parhau’r gyfres ar Simon Pedr, gan 

symud ymlaen at yr hyn a ddigwyddodd 

ar ôl atgyfodiad Iesu (Marc 16:7; Luc 

24:12; Ioan 20:2–10 a Ioan 21:1–14).   

 

Cyfarfod Misol   
Cynhelir Cyfarfod Misol Henaduriaeth 

Arfon yng nghapel Rehoboth am 6.30 

o’r gloch nos Fawrth, Mai 14. 

 

 Banc Bwyd  
Derbyniwyd y nodyn hwn ar ran 

trefnwyr Banc Bwyd Caernarfon yn 

dilyn y cyflenwad cyntaf a anfonwyd o 

Capel Coch.   
 

Diolch yn fawr iawn am eich rhodd 

caredig o fwyd tuag at y Banc Bwyd.  

Mae eich rhodd yn pwyso 14.2kg.  

Diolch eto am eich caredigrwydd. 

 

Yn gywir 

Sam Mathew, Rheolwr Prosiect 

 

Anfonwyd cyflenwad arall yr wythnos 

ddiwethaf.  Wedi clywed cymaint am  

waith y Banciau Bwyd yn ddiweddar, 

diolchwn ninnau i bawb sy’n rhoi bwyd 

yn y bocs yng nghyntedd y festri. 


