
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Ebrill 15 

10.00 a.m. - Mr Dafydd Iwan 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.30 p.m. - Y Gweinidog 

Ebrill 22 

10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.30 p.m. - Y Gweinidog 

 

Ebrill 22 

10.00 a.m. - Y Parch Harri Parri 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.30 p.m. - Y Parch Harri Parri 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Ebrill 18: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Ebrill 22: Cynhelir yr Ysgol 

Sul am 11.15 o’r gloch.  Gwasanaethir 

am 5.00 o’r gloch gan Mr J O Roberts, 

Bethesda.      
  

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fawrth, Ebrill 17:  Swper y 

Gymdeithas Undebol yng Ngwesty’r 

Dolbadarn am 7.00 o’r gloch, yng 

nghwmni’r Parchg a Mrs Harri Parri. 

Nos Fercher, Ebrill 18: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Ebrill 22: Cynhelir Oedfa 

Deulu am 10.30 o’r  gloch a 
gwasanaethir  am 5.30 o’r gloch gan y 

Gweinidog.       

 

 REHOBOTH 

Dydd Sul, Ebrill 22: Gwasanaethir  am 

2.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  

 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Ebrill 15 

  5.00 p.m. - Mr John Roberts 

  Llanfairpwll 

 Dim Ysgol Sul 

 

Ebrill 22 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

 5.00 p.m. - Mr J O Roberts 

  Bethesda 

  

Ebrill 29 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

 5.00 p.m. - Y Parchg W R Williams 

 

 

 
“Rho i ni lawenydd gynifer o 

flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer 

o flynyddoedd ag y gwelsom 

ddrygfyd" (Salm 90:15).  
Oedfa Deulu  

 

 

yn Capel Coch  

 

fore Sul nesaf 

 

Ebrill 22  

 

am 10.30 o’r gloch 

 

 

Croeso cynnes i bawb 

 
“Rho i ni lawenydd gynifer o 

flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer 

o flynyddoedd ag y gwelsom 

ddrygfyd" (Salm 90:15).  

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 496 - Dydd Sul, 15 Ebrill, 2012 

John Harper 

Byddai’n anodd peidio â chyfeirio at y 

Titanic heddiw, a hithau’n gan mlynedd 

union i’r dydd y suddodd y llong honno 

ar ei mordaith gyntaf ar draws yr 

Iwerydd.   

Daeth hanes y llong enfawr hon yn 

chwedlonol yn fuan wedi’r trychineb 
dychrynllyd a laddodd dros 1,500 o 

bobl pan drawodd y llong yn erbyn 

mynydd ia am ugain munud i hanner 

nos, ar Ebrill 14, 1912. Lai na theirawr 

yn ddiweddarach, yn oriau mân fore 

Sul, Ebrill 15 roedd y Titanic ar waelod 

y môr.   

Pythefnos oed i bob pwrpas oedd hi pan 
suddodd gan mai ar Ebrill 2 yr 

hwyliodd gyntaf o Iard Longau Harland 

a Wolff ym Melffast.  Hi oedd llong 

fwya’r byd ar y pryd, ac nid heb reswm 

y soniwyd amdani fel palas ar y dŵr, 

gan mor foethus ydoedd.  Ac yr oedd y 

fordaith gyntaf o Southampton i Efrog 

Newydd yn naturiol yn llawn cyffro, yn 

ernes o ddyfodol disglair i’w 

pherchnogion, Lein y Seren Wen,  ac yn 

obaith o fywyd newydd yn yr America i 

lawer iawn o’r teithwyr. 

Ond trasiedi enfawr oedd y cyfan i 

bawb oedd yn gysylltiedig â’r daith, a 

does rhyfedd bod dryllio llong 

ysblennydd newydd sbon, a cholli dros 

fil a hanner o bobl wedi cael y fath sylw 

ar hyd y blynyddoedd.  Ac ers i Robert 

Ballard a’i gydweithwyr ddarganfod 

gweddillion y Titanic ym mis Medi 
1985, daeth y delweddau o ysgerbwd 

rhydlyd y llong mor drawiadol o’u 

cyferbynnu â’i rhwysg a’i mawredd 

gwreiddiol. 

Rhan o chwedloniaeth y Titanic yw’r 

straeon am arwriaeth llawer o’r criw 

a’r teithwyr.  Un o’r bobl hynny oedd 

gweinidog ifanc o’r Alban o’r enw 
John Harper.  Boddi a fu ei hanes, ond 

nid cyn iddo dystio yn nŵr y môr i’w 

Waredwr, Iesu Grist, gan alw ar bobl i 

gredu ynddo er iachawdwriaeth.  Yn ôl 

yr hanes, gwaeddai, ‘Peidiwch â 

phoeni amdanaf fi.  Nid wyf yn mynd i 

lawr; rwy’n mynd i fyny’.  Byddai o 

leiaf un o’r bobl a’i clywodd, ac a 

oroesodd y noson honno, yn tystio 

flynyddoedd yn ddiweddarach iddo 

ddod i gredu yng Nghrist oherwydd 
tystiolaeth John Harper yn nyfroedd 

angau’r Iwerydd. 

Ond y mae’r Titanic hefyd yn dwyn i 
gof freuder pethau, a breuder bywyd ei 

hun hyd yn oed.  Y llong osgeiddig, 

oedd fod, fwy neu lai, yn amhosibl i’w 

suddo, yn diflannu dan y dŵr mewn 

dim o dro, ac angau’n llyncu cannoedd 

o bobl o bob gradd ac oed.  Mae’r 

hanes wedi ysbrydoli cynhyrchwyr 

ffilmiau a nofelwyr ac awduron ers 

blynyddoedd.  Mae hefyd yn rhybudd 

parhaol rhag i neb anghofio breuder 

bywyd a’r angen i geisio’r pethau sy’n 

para byth. 



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 y Sul unwaith 

eto.  Boed bendith Duw ar ein 

haddoliad heddiw.  

 
Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

o’r gloch gan Mr Dafydd Iwan, 

Caeathro, ac estynnwn groeso cynnes 

iddo unwaith eto, a diolch iddo am ei 

wasanaeth.  Bydd yr Ysgol Sul am 

11.15 o’r gloch.  Bydd yr oedfa am 5.30 

o’r gloch yng nogfal y Gweinidog. 

 

Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 

g l och  gan  Mr  John  Rober t s, 

Llanfairpwll, ac estynnwn groeso 

cynnes iddo ynghyd â diolch am ei 
wasanaeth. 

 

Ni fydd oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr      

Elwyn Morris, Oakfield, Ffordd Capel 

Coch, Llanberis a Mr Owie Jones, 3 Tai 

Gweledfa, Deiniolen yn Ysbyty Eryri; a 

Mrs Myfanwy Thomas, Bron Wyddfa, 
Nant Peris; Mrs Elisabeth Griffiths, 

Rallt Goch Ceunant, Llanberis; Mrs 

Eirlys Williams, 3 Pentre Helen a Mr 

Ieuan Williams, Rhydfadog, Deiniolen 

yn Ysbyty Gwynedd.   

 

Bws i Wrecsam 
Bydd trip arall yn myndo Ddeiniolen i 

Wrecsam ddydd Sadwrn, Ebrill 28 

gyda’r elw at gronfa adeiladau 

Ebeneser.  Bydd y bws yn cychwyn o 
Ddeiniolen am 8.15 o’r gloch y bore.  

Rhowch eich enw i Mrs Neillie Parry os 

gwelwch yn dda er mwyn archebu lle ar 

y bws (872469). 

 

Casgliad y Genhadaeth 
Diolch yn fawr iawn i bawb a 

gyfrannodd at y casgliad a wnaed yn 
Capel Coch yn ystod mis Mawrth at 

waith Cenhadaeth Chwiorydd Eglwys 

Bresbyteraidd Cymru.  Anfonwyd 

£145.   

 

Cinio’r Gymdeithas 
Cynhelir Cinio Cymdeithas Undebol 

Llanberis yng Ngwesty’r Dolbadarn, 

nos Fawrth yr wythnos hon, Ebrill 17.  

Y Parchg a Mrs Harri Parri, Caernarfon 

fydd  y gwesteion.  Dowch erbyn 7.00 
o’r gloch. 

 

Cynhelir Cinio Cymdeithas Undebol 

Deiniolen yng Nghlwb Golff Caernar-

fon nos Lun, Ebrill 23.  Mae’r bwy-

dlenni gan Mrs Jane Thorman Jones neu 

Mrs Eirian Jones.  Y Parchg a Mrs Idris 

Thomas, Deiniolen fydd y gwesteion. 

 
Edrychwn ymlaen at ddwy noson ddifyr 

i ddod â thymor y Cymdeithasau i ben 

am flwyddyn arall.   

Cronfa Gronyn 
Diolch  yn fawr iawn am bob rhodd a 

dderbyniwn i Gronfa Gronyn.  Mae’r 

cyfan yn help i dalu am gost argraffu 

Gronyn bob Sul.   
 

Gellir cyfrannu at y Gronfa unrhyw 

adeg, a gwerthfawrogwn bob cyfraniad 

a dderbyniwn.   

 

Y gobaith yw bod cymaint o bobl â 

phosibl yn derbyn Gronyn.  Felly, os 

gwyddoch am rywun a fyddai’n hoffi 

derbyn copi yn wythnosol, ond nad 

yw’n ei dderbyn ar hyn o bryd, cofiwch 

roi gwybod i ni.   

gronyn.org 
Cofiwch hefyd bod Gronyn i’w weld ar 

wefan yr Ofalaeth.  Mae’r wefan yn 

rhoi gwybodaeth am holl gyfarfodydd 

ac oedfaon yr eglwysi o ddydd i ddydd.  

Mae’n ddigon rhwydd dod o hyd i’r 

wefan - www.gronyn.org (neu 

gronyn.wordpress.com).  
 

Beth am roi gwybod i ffrindiau a theulu 

am y wefan?  Gall fod yn arbennig o 

werthfawr i bobl o’r ardal sy’n byw 
mewn rhannau eraill o’r wlad neu 

mewn gwledydd eraill.  Mae’n ffordd 

hwylus iddynt wybod am yr hyn sy’n 

digwydd o fewn yr Ofalaeth.   

 

Cyfarfod Chwarter 
Cynhelir Cyfarfod Chwarter Cyfundeb 

Annibynwyr Gogledd Arfon yng 

nghapel Tabernacl, Llanrwst am 7.00 

o’r gloch nos Fercher, Ebrill 18.  Ceir 

anerchiad gan Mr Dylan Rhys Parry, 

Salem,  Caernarfon ar ei brofiad gyda 

‘Hyfforddiant mewn Cenhadaeth’ dan 

nawdd CWM (Cyngor y Genhadaeth 

Fyd-eang). 

Diolch 
Diolch i bawb a gymerodd ran yn 

oedfa’r Pasg yn Capel Coch fore Sul 

diwethaf ac i Mr John Hughes am 

drefnu’r oedfa.   
 

Y Pasg 
Diolch am y gefnogaeth i bob un o 

oedfaon y Pasg yn yr Ofalaeth, yn 
cynnwys yr oedfaon Cymun nos Iau 

Cablyd a dydd Gwener y Groglith, a’r 

oedfaon yn Neiniolen a Llanberis  Sul y 

Pasg.  Gobeithio’n fawr fod pawb a fu 

yn yr oedfaon wedi cael budd a bendith 

wrth gofio aberth Iesu drosom a dathlu 

ei atgyfodiad.   

 

Eleni eto, bu Gwyl y Pasg yn gyfle i ni 

gyhoeddi bod atgyfodiad Iesu Grist yn 

un o seiliau sicr y Ffydd Gristnogol.  

Oedfa’r Eisteddfod 
Bydd oedfa ym Mhafiliwn Eisteddfod yr 

Urdd yng Nglynllifon fore Sul, Mehefin 

3.  Mae cyfle i blant Ysgol Sul fod yn 

rhan o gôr a fydd yn canu dwy gân 

ynddi.  Caiff plant cynradd Blynyddoedd 

3, 4, 5 a 6 (a blynyddoedd cynnar yr 

Ysgol Uwchradd hefyd os dymunant) 

gymryd rhan.  Bydd cyfle i ddysgu’r 

caneuon yn yr Ysgol Sul cyn hynny.  

Cynhelir ymarferion yn Theatr Seilo, 

Caernarfon, am 1.00 o’r gloch, ddydd 
Sul, Mai 20, ac yna ym Mhafiliwn yr 

Eisteddfod am 4.30 o’r gloch, ddydd 

Iau, Mai 31. 

 

Bws i’r Eisteddfod  
Mae Pwyllgor Cymanfa’r Annibynwyr 

am drefnu bws i’r oedfa yng Nglynllifon 

fore Sul, Mehefin 3, ac felly byddai’n 

help mawr i ni gael gwybod faint sy’n 

debygol o ddod  i’r oedfa.   


