
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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 

 

Mai 19 
10.00 a.m. - Mrs Nerys Griffiths  

 11.15 a.m. - Ysgol Sul  

  5.00 p.m. - Ms Nesta Davies 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Nos Lun, Ebrill 29:  Pwyllgor Cymanfa’r 

Presbyteriaid yn Cysegr am 7.00 o’r gloch. 

Nos Fercher, Mai 1: Dosbarth Beiblaidd 

yr Ofalaeth yn Yr Haciau, Penisarwaun am 

7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Mai 5:  Y Gweinidog am 9.30 

a 5.00 o’r gloch a’r Ysgol Sul am 10.15 

o’r gloch.     

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Nos Lun, Ebrill 29:  Pwyllgor Cymanfa’r 

Presbyteriaid yn Cysegr am 7.00 o’r gloch. 

Nos Fercher, Mai 1: Dosbarth Beiblaidd 

yr Ofalaeth yn Yr Haciau, Penisarwaun am 

7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Mai 5:  Y Parchg Dafydd 
Hughes, Caernarfon am 10.00 a 5.00 o’r 

gloch a’r Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch.  

 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Mai 5:  Y Parchg W R 

Williams, Y Felinheli am 2.00 o’r gloch. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

  5.00 p.m. - Dr Huw Tegid Roberts 

 

Mai 19 

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

 

 

 

yn eich gwahodd  

 

i fod yn  

 

UN O FIL 

 
er mwyn Iesu Grist 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 543 – Dydd Sul, 28 Ebrill, 2013 

Chlywais i mohono fy hunan ond fe 

ddywedwyd wrthyf yr wythnos 
ddiwethaf fod rhywun newydd ddweud 

ar y radio y bydd hi’n Ddolig cyn bo 

hir.  Mi wn ei bod yn dal yn oer, ond 

mae peth fel hyn yn ffwlbri llwyr.  

Bobol bach, mae ’na wyth mis tan y 

Dolig!  Dowch i ni gael Wythnos 

Cymorth Cristnogol a’r Sulgwyn a’r 

arholiadau a gwyliau’r haf a dechrau 

blwyddyn ysgol newydd a’r 

Diolchgarwch a Noson Tân Gwyllt a 

chant a mil o bethau eraill heibio 

gyntaf.  Dowch i ni fwynhau’r 

gwanwyn a’r haf; dowch i ni fyw 

heddiw, yfory, drennydd a thradwy a’r 

wythosau a’r misoedd nesaf cyn 

dechrau sôn am Ddolig arall.  Na, na, 

na, dwi ddim isio clywed am Ddolig 

cyn diwedd Ebrill.  

Mae yna rywbeth trist iawn am 

grybwyll y Nadolig yr adeg hon o’r 

flwyddyn (oni bai wrth gwrs ein bod yn 

sôn am ddyfodiad Iesu’r Gwaredwr i’n 

plith).  Mae na fwy i’r flwyddyn na 

chyfri’r dyddiau at firi’r Dolig.  Mae na 

fwy i fywyd na dim ond paratoi ac 

edrych ymlaen at un dathliad mawr ym 

mis Rhagfyr (er cymaint yr ydym yn 

mwynhau hwnnw).  Mae Duw’n rhoi ei 

fendithion i ni bod dydd, ynghyd â’r 

gras i’w mwynhau a’u gwerthfawrogi.   

Camgymeriad o’r mwyaf fyddai i ni 

anwybyddu bendithion heddiw wrth 

feddwl o hyd am rywbeth sydd dros y 

gorwel yfory.  Yn ei gariad mae 

Duw’n rhoi pob math o bethau i ni bod 

dydd.  Ac wrth eu rhoi, mae Duw 

eisiau i ni eu derbyn a’u mwynhau a 
diolch iddo amdanynt.  Wrth feddwl 

mwy am yr hyn sydd i ddigwydd y 

mis nesaf neu’r flwyddyn nesaf mae’n 

hawdd colli golwg ar yr hyn y mae 

Duw yn ei roi i ni’r funud hon.  Ac 

wrth wneud hynny, mor rhwydd yw 

bod yn anniolchgar am yr holl bethau 

y mae Duw yn eu rhoi i wneud bywyd 

yn felys a chysurus.  Yn ei drugaredd 

mae Duw’n ein gwneud yn bosibl i ni 

fyw i’r eithaf a mwynhau ei roddion o 

ddydd i ddydd. 

Mewn un ystyr, felly, rydym i fyw i’r 

funud, gan ymhyfrydu yn naioni cyson 
Duw i ni.  Ac eto, mewn ystyr arall, yr 

ydym i fod i feddwl am yr hyn sydd 

eto i ddod.  Nid byw er mwyn yr hyn a 

fydd ymhen wythnosau a misoedd yw 

hynny i’r Cristion, ond byw i’r eithaf 

yn awr gyda’n golwg ar fendithion 

tragwyddol a ddaw i ni trwy ras nid yn 

y byd hwn ond yn y byd a ddaw.  

Rhoddwyd i ni yn yr Efengyl obaith y 

bywyd tragwyddol, tu hwnt i boenau a 

gofidiau’r byd hwn.  Mae’r Cristion yn 

edrych ymlaen at y bywyd hwnnw. 

Ond nid yw hynny’n golygu ei fod yn 

dibrisio’r byd hwn a’i bethau.  O 

wybod mai’r Duw sy’n addo’r 

bendithion tragwyddol sy’n rhoi ei 

roddion da heddiw, mae’r Cristion yn 

eu derbyn a’u mwynhau yn  llawen. 

Bendithion heddiw 



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.   

 

Bydd Ysgol Sul yn Neiniolen am 10.15 

o’r gloch a gwasanaethir am 5.00 o’r 

gloch gan y Parchg Marcus Robinson, 

Bethel.  Croeso cynnes iddo a diolch am 

ei wasanaeth unwaith eto. 

 

Bydd Oedfa Deulu yn Llanberis am 

10.30 o’r gloch a byddaf fi’n arwain yr 

oedfa 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 i Mr 

Elwyn Searell Jones, Dwyfor, Nant 

Peris sydd yn Ysbyty’r Royal yn 

Lerpwl.   

 
Dymuniadau gorau hefyd i bawb sydd 

heb fod yn dda eu hiechyd ar hyn o 

bryd.   

Swper y Gymdeithas 
Nos Lun ddiwethaf, cynhaliwyd Swper 

Cymdeithas Undebol Deiniolen yng 

Nghlwb Golff Caernarfon a chafwyd y 

wledd arferol yno unwaith eto.  Ar ôl 

swper cafwyd cwis yng ngofal y 

Gweinidog. 

Diolch 
Daeth y ddwy Gymdeithas Undebol i 

ben am dymor arall erbyn hyn ac felly 

diolchwn i’r swyddogion sydd unwaith 

eto wedi gofalu am y gwaith. 

Yn Neiniolen, diolch i’r Trysorydd, Mrs 

Eirian Jones, a’r Ysgrifennydd Mrs Jane 

Thorman Jones.  Diolch hefyd i Mr 

Neville Thorman Jones am ei help.  Ac 

yn Llanberis, diolch i’r Trysorydd, Mrs 

Anne Parry, a’r Ysgrifennydd, Miss 

Dilys Mai Roberts.   

Cyfarfod Chwarter 
Bydd Cyfarfod Chwarter Cyfundeb 

Annibynwyr Gogledd Arfon yn Salem 

Caernarfon am 7.00 o’r gloch nos 

Fercher, Mai 1. 

CIC 
Ni fydd CIC yn cael ei gynnal yn Capel 

Coch nos Wener, Mai 3.  Bu raid newid 

y trefniadau a gohirio’r cyfarfod.yr 
wythnos hon. 

 

Cymorth Cristnogol 
Mai 12–18 fydd Wythnos Cymorth 

Cristnogol eleni.  Gobeithiwn wneud y 

casgliad o ddrws i ddrws fel arfer yn 

Neiniolen a Llanberis.   

 

Pythefnos sydd gennym erbyn hyn i 

baratoi ar gyfer y casgliad a byddwn yn 

falch iawn o gael gwybod mor fuan â 

phosibl pwy sy’n medru helpu gyda’r 

casglu yn Llanberis os gwelwch yn dda. 

Cwrs Plant 

 Gwener, Mai 17 –  Sul, Mai 19 

Does dim llawer o amser tan y Cwrs 

Plant ar gyfer plant Blwyddyn 3-6 yng 

Ngholeg y Bala erbyn hyn.  Byddwn yn 

mynd yno gyda phlant Ysgol Sul Capel 

y Rhos, Llanrug bnawn Gwener, Mai 17 

tan amser cinio dydd Sul, Mai 19. 

Mae rhai wedi archebu lle yn barod.  

Mae digon o le o hyd, ond mae’n rhaid i 

ni roi gwybod i’r Coleg mor fuan â 
phosib faint o blant fydd yno.  Felly, 

rhowch wybod i ni mor fuan â phosibl 

os gwelwch yn dda.  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 
Diolch yn fawr iawn am y rhoddion a’r 

addewidion a dderbyniwyd ar gyfer 
apêl ‘Un o Fil’ Cynllun Efe.   

 

Gwahoddiad yw hwn i fod yn ‘un o fil’ 

sy’n cyfrannu £20 bob blwyddyn at 

waith Efe er mwyn ein helpu i gynnal 

cenhadaeth Efe, gallwn barhau’r gwaith 

a’i ddatblygu wedi i’r flwyddyn 

bresennol ddod i ben ym mis Medi.   

 

A wnewch chi ystyried a oes modd i chi 

gyfrannu.  Os na chawsoch y daflen a 

ddosbarthwyd gyda Gronyn ar un o’r 

ddau Sul diwethaf mae digon ar gael 

ond i chi ofyn amdanynt.  Ffoniwch y 

Gweinidiog ar 872390 am ragor o 

wybodaeth. 

Ffair wanwyn 
Cynhaliwyd Ffair Wanwyn Capel Coch 

echdoe, Ebrill 26.   

 

Gwnaed elw o £426  a diolchwn am y 

gefnogaeth dda a gafwyd unwaith eto.  

Diolch yn arbennig i bawb a weithiodd 
yn galed i gynnal y Ffair ac am yr hol 

nwyddau a dderbynwiyd tuag ati. 

 

Pwyllgor Cymanfa 
Cynhelir pwyllgor Cymanfa Dosbarth 

Padarn (Presbyteriaid) yng nghapel 

Cysegr, Bethel am 7.00 o’r gloch nos 

yfory, nos Lun, Ebrill 29. 

 

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 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. 

 

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.  Ceir 
sgwrs gan Andrew Settatree.  Bydd 

modd parcio ar fuarth Ysgol Dolbadarn, 

a diolchwn i Mr Gareth Jones, Pennaeth 

yr Ysgol am ei gydweithrediad.  Gwneir 

casgliad at Gynllun EFE. 


