
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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

  5.00 p.m. - Cyfarfod Gweddi 

 

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 

 

Mai 12 
10.00 a.m. - Y Gweinidog  

   2.00 p.m. - Cymanfa’r Annibynwyr yn 

  Capel Coch 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Nos Lun, Ebrill 22: Swper Blynyddol 

Cymdeithas Undebol Deiniolen yng 

Nghlwb Gollf Caernarfon am 7.00 o’r 

gloch. 

Dydd Sul, Ebrill 28:  Cynhelir yr Ysgol 

Sul am 10.15 o’r gloch a gwasanaethir am 

5.00 o’r gloch gan y Parchg Marcus 
Robinson, Bethel.   

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Dydd Gwener, Ebrill 26: Ffair Wanwyn 

yn y festri am 2.30 er budd Cronfa’r 

Capel. 

Dydd Sul, Ebrill 28:  Cynhelir Oedfa 

Deulu am 10.30 o’r gloch a gwasanaethir 

am 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  

 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Ebrill 28:  Gwasanaethir am 

2.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

 

Mai 12 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  2.00 p.m. - Cymanfa’r Annibynwyr yn 

  Capel Coch 

 

 

 

yn eich gwahodd  

 

i fod yn  

 

UN O FIL 

 
er mwyn Iesu Grist 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 542 – Dydd Sul, 21 Ebrill, 2013 

Dair blynedd ar ddeg yn ôl daeth 

Cyfarfodydd Undeb yr Annibynwyr  i 
Gaernarfon, a gofynnwyd i mi baratoi’r 

Llawlyfr a oedd yn rhoi rhywfaint o 

hanes eglwysi Annibynnol Arfon a 

oedd yn croesawu’r Undeb.  Yr haf 

hwn daw cyfle i groesawu’r Undeb eto, 

ond bod holl eglwysi Cyfundeb 

Gogledd Arfon yn gwneud hynny’r tro 

hwn.  Ac unwaith eto bum ynglŷn â 

pharatoi’r Llawlyfr. 

Ond ni fu’n waith rhwydd.  Mae bron i 

ddeugain o eglwysi yn y Cyfundeb, ac 

ni ellir ond dweud ychydig am gyflwr 

yr eglwysi erbyn hyn.  Y tristwch mawr 

yw bod cyn lleied i’w ddweud am 

gynifer ohonynt.  Ac mae’r ychydig 

sydd i’w ddweud am amryw ohonynt 

mor debyg ac mor eithriadol o drist.  

Bron na ellid arbed amser trwy 

ailadrodd yr un geiriau am gynifer 

ohonynt sy’n eglwysi bychain gyda 

llond dwrn o aelodau’n gwneud eu 

gorau i gynnal oedfa neu ddwy’r mis 

gan ofni nad oes dim i ddod ond cau’r 

drws yn derfynol cyn hir.  Gwelwyd 

newid mawr hyd yn oed ers i’r Undeb 

gael ei gynnal yma ddiwethaf. 

Oes modd bod yn obeithiol heddiw yn 

wyneb y dirywiad amlwg hwn?  Nac 

oes, os mynnwn bwyso ar ein gallu ein 

hunain i wneud unrhyw beth i newid y 

sefyllfa.  Ond oes yn sicr os edrychwn 

ar Dduw a cheisio’i gymorth. 

Hen, hen lyfr yw Drws y Society 

Profiad.  Pantycelyn yr emynydd 

mawr a’i sgwennodd.  Ac er mwyn 

cynnig gobaith heddiw rwy’n bwriadu 
tynnu sylw yn y Llawlyfr at rywbeth a 

ddywedir yn gynnar yn y llyfr hwnnw.  

Mae Pantycelyn yn darlunio eglwys 

sydd ‘bron a digalonni dyfod at ein 

gilydd byth mwy’ ac yn ofni’r 

gwaethaf.  Roedd pethau mor ddrwg 

nes, ‘darfu i ni resolfo rhoi i fyny ein 

cyfarfod neillduol’.  Darlun o eglwys 

ar ddarfod amdani yw hwn; eglwys yn 

penderfynu cynnal yr oedfa olaf un.  

Ond yna meddir, ‘Yng nghanol ein 

cyfyngder, ar fin anobaith, pan oedd 

pob gobaith o lwyddiant wedi ei gau i 

fyny, daeth Duw ei Hunan i mewn i’r 

canol, a gwawriodd golau dydd arnom 

o’r uchelder’. 

Ceisiwch edrych heibio i’r iaith 

hynafol er mwyn sylweddoli bod 

Pantycelyn yn darlunio beth a welodd 

ef yn y ddeunawfed ganrif a beth all 

ddigwydd eto.  Y peth mawr i’w gofio 

yw mai’r un yw Duw, ac nad oes dim 

i’w rwystro rhag adfywio’i waith o’r 

newydd heddiw.  Nid rhywbeth sy’n 

perthyn i’n gorffennol yn unig yw 

gallu Duw i drugarhau.  Gall yr 

Arglwydd fywhau ei waith yn ein plith 

ninnau.  Galwn arno i wneud hynny.  

Bu’n dywyll a thlawd ac anobeithiol 

yn ein gwlad cyn, a gwelwyd Duw’n 

gweithredu mewn grym.  Gall wneud 

hynny eto.  A fynnwn ni alw arno? 

Hen, hen stori 



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 Oedfa Deulu yn Neiniolen am 

10.00 o’r gloch a gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan y Gweinidog. 

 

Gwasanaethir yn Llanberis am 10.00 o’r 

gloch gan y Parchg Iorwerth Jones 

Owen, Caernarfon.  Diolch iddo am ei 

wasanaeth.  Bydd yr Ysgol Sul am 

11.15 o’r gloch.  Cynhelir cyfarfod 

gweddi am 5.00 o’r gloch. 
 

Ni fydd oedfa yn Rehoboth. 

 

Cofion 
Anfonwn ein dymuniadau gorau i Mr 

Elwyn Searell Jones, Dwyfor, Nant 

Peris sydd yn Ysbyty’r Royal yn 

Lerpwl; a Mrs Gwyneth Williams, 

Penybwlch, Mynydd Llandegai a Mrs 
Iona Richards, Tai Caradog, Deiniolen 

fu yn Ysbyty Gwynedd yn ystod yr 

wythnos.   

Swper y Gymdeithas 
Cynhelir Swper Blynyddol Cymdeithas 

Undebol Deiniolen yng Nghlwb Golff 

Caernarfon nos yfory, nos Lun, Ebrill 

22. Mae’r gŵr gwâdd, y Parchg Huw 

John Hughes, Porthaethwy eisoes wedi 

ymddiheuro am fethu â bod yno gyda ni 

oherwydd gwaeledd.   

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. 

 

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 de-

byg y tro hwn eto. 

 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn yn ddwys â Mrs 

Brenda Williams, 6 Rhydfadog, Deinio-

len yn y brofedigaeth o golli ei mam ym 

Methesda yn ddiweddar.     

 

Pwyllgor Cymanfa 
Cynhelir pwyllgor Cymanfa Dosbarth 

Padarn (Presbyteriaid) yng nghapel 

Cysegr, Bethel am 7.00 o’r gloch nod 

Lun, Ebrill 29. 

 

 

Cymanfa Annibynwyr 
Cynhelir Cymanfa Annibynwyr y cylch 

yn Capel Coch am 2.00 o’r gloch ddydd 

Sul, Mai 12.  Yr arweinydd fydd Mrs 

Susan Williams, Ceunant, Llanrug.   

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 yn 

Neiniolen heddiw fel a wnaed yn 
Llanberis yr wythnos ddiwethaf, a 

byddwn yn ddiolchgar iawn os gallwch 

ei darllen ac ystyried cefnogi’r apêl.   

 

Dosbarth Beiblaidd 
Cynhelir Dosbarth Beiblaidd nesaf yr 

Ofalaeth yn Yr Haciau, Penisarwaun am 

7.00 o’r gloch nos Fercher, Mai 8.  

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 Chwarter 
Cynhelir Cyfarfod Chwarter Cyfundeb 

Annibynwyr Gogledd Arfon yn Salem 

Caernarfon am 7.00 o’r gloch nos 

Fercher, Mai 1. 

CIC 
Cynhaliwyd CIC yn Capel Coch echnos 

ac unwaith eto cafwyd criw da o hogia 

ifanc.  Mae’n braf iawn gweld yr 

hogia’n dod â ffrindiau hefo nhw, sy’n 

golygu ein bod gweld rhywun newydd 

bron bob tro ar hyn o bryd.   
 

Nos Fercher nesaf yma, bydd hanner y 

criw yn chwarae pêl droed i dim dan 13 

oed Llanberis yn rownd derfynol Cwpan 

Gogledd Cymru yng Nghonwy.  Pob 

hwyl i’r hogia a’u hyfforddwyr, Rodney 

ac Adrian. 

 

Cyfarfod Misol   
Cynhelir Cyfarfod Misol Henaduriaeth 
Arfon yng nghapel Rehoboth am 6.30 

o’r gloch nos Fawrth, Mai 14.  

Gweinyddir y Cymundeb dan arweiniad 

y Parchg Dafydd Ll Hughes yn ystod y 

cyfarfod. 

 

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? 


