
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Ebrill 29 

10.00 a.m. - Y Parch Harri Parri 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.30 p.m. - Y Parch Harri Parri 

 

Mai 6 

10.00 a.m. - Y Parch Dafydd Hughes 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.30 p.m. - Y Parch Dafydd Hughes 

 

Mai 13 

10.00 am. - Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Mai 20 

10.00 a.m. - Oedfa 
  5.30 p.m. - Oedfa 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Mai 2: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch.     

Dydd Sul, Mai 6: Cynhelir Oedfa 

deulu am 10.00 o’r gloch ac oedfa am 

5.00 o’r gloch dan ofal y Gweinidog.      

  

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Lun, Ebrull 30: Ymddiriedolwyr 

Efe yng nghapel Cysegr, Bethel am 

7.00 o’r gloch. 

Nos Fercher, Mai 2: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch.     

Dydd Sul, Mai 6: Gwasanaethir am 

10.00 a 5.30 o’r gloch gan y Parchg 

Dafydd Hughes, Caernarfon.      Bydd 

yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.   
 

 REHOBOTH 

Dydd Sul, Mai 6: Gwasanaethir am 

2.00 o’r gloch gan Mr John H Hughes. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Ebrill 29 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

 5.00 p.m. - Y Parchg W R Williams 

 

Mai 6 
10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

 5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Mai 13 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg Reuben Roberts 

 

Mai 20 

     Bore      - Y Gweinidog 

   5.30 p.m. - Y Gweinidog 

 

 

 
“Rho i ni lawenydd gynifer o 

flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer 

o flynyddoedd ag y gwelsom 

ddrygfyd" (Salm 90:15).  
Wythnos Cymorth 

Cristnogol 

 

 

Mai 13-19 

 

Casgliad 

o ddrws i ddrws 

 
“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 498 - Dydd Sul, 29 Ebrill, 2012 

Tractiau 
Roeddwn i’n teimlo’n euog wedyn. 
 

Wedi picio i Fangor oeddwn i, heb 

fwriad i oedi.  Roedd yna brysurdeb 

mawr wrth y Cloc, ac enw cwmni ffôn 

yn amlwg ar babell neu ddwy.  Ac wrth 

fynd heibio derbyniais daflen o law’r 

gŵr a’i cynigiodd i mi, gan gymryd yn 

ganiataol mai hysbyseb oed hi.  Fe’i 

rhois yn fy mhoced, a dim ond wedyn y 

sylweddolais mai taflen neu dract 

Cristnogol ydoedd, a theimlo’n euog na 

wnes aros i sgwrsio â’r dyn.   
 

Does gen i ddim syniad pwy oedd o.  A 

dweud y gwir, fe gymerais y daflen 

oddi wrtho heb edrych arno.  Mae’n 

debyg ei fod wedi arfer â hynny wrth 

iddo roi’r taflenni i bwy bynnag sy’n 

digwydd mynd heibio.  Does ganddo fo, 

mwy na’r rhelyw o bobl sy’n 

cyhoeddi’r Efengyl, ddim syniad beth a 

wna pobl â’r taflenni.  Caiff llawer 

ohonynt eu taflu, mae’n debyg, heb i 
neb eu darllen.  Mae eraill yn syrthio ar 

glustiau byddar.  Ond mae’n siwr bod 

rhai’n denu llygad ac yn ennill clust 

rhywrai y mae’r Efengyl yn gwbl 

newydd iddynt. 

 

Roeddwn i’n teimlo’n euog am beidio â 

sylweddoli ar unwaith beth a roddwyd i 

mi ac am beidio ag aros i ddiolch am y 

daflen.  Oherwydd mae’n siwr fod gair 

o ddiolch ac anogaeth yn galondid i 

bobl sy’n rhannu taflenni cenhadol ar 
strydoedd ein trefi a’n dinasoedd.  

Gallwn ddiolch i Dduw am bobl sy’n 
cenhadu trwy ddosbarthu taflenni ag 

arnynt air am yr Efengyl.  Gweddiwn 

iddynt gael eu calonogi yn eu gwaith.   

 

Un rhwystr amlwg i genhadaeth o’r 

fath yw bod cymaint o daflenni’n 

hysbysebu hyn ac arall yn cael eu 

gwthio ar bobl heddiw, nes bod pobl 

yn aml yn taflu’r cyfan heb edrych 

arnynt o gwbl.  Mae’r deunydd hwn yn 

cynnwys nid yn unig hysbysebion 

amrywiol ond hefyd daflenni  
crefyddol o bob math.  Gweddiwn felly 

ar i Dduw ddefnyddio’r tractiau sy’n 

cyflwyno’r Efengyl yn ffyddlon, ac ar 

iddo alluogi pobl i wahaniaethu rhwng 

y gwir a’r gau negeseuon.  Gweddiwn 

yn arbennig ar i Dduw warchod pobl 

rhag unrhyw neges sy’n groes i 

Efengyl ei ras yng Nghrist Iesu. 

 

Gall Duw ddefnyddio tractiau bach 

syml i agor llygaid a chalon pobl i 
wirioneddau mawr y Ffydd Gristnogol.  

Pwy a ŵyr beth all ddigwydd pan 

roddir gair bach am yr Efengyl, neu 

adnod neu ddwy o’r Ysgrythur, yn     

llaw pobl?  Gweddiwn felly dros bawb 

sy’n mynd â’r Efengyl i’r ’priffyrdd a’r 

caeau’ yn y modd arbennig hwn.  

 

Gyda llaw, siom fawr oedd sylweddoli 

o ddarllen y Daily Post ddoe mai 

cyfweliadau ar gyfer cyfres X-Factor 

oedd y prysurdeb ym Mangor.  Taswn i 

ond wedi yn gwybod, pwy a ŵyr ...? 



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.  

 
Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am  

10.15 o’r gloch, a gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan y Parchg W R Williams, 

Y Felinheli.  Estynnwn groeso cynnes 

iddo, a diolch am ei wasanaeth. 

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

a 5.30 o’r gloch gan y Parchg Harri 

Parri, Caernarfon.  Diolch iddo yntau 

am ei wasanaeth unwaith eto..  Bydd yr 

Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch. 

 
Ni fydd oedfa yn Rehoboth. 

 

Cofion 
Anfonwn gofion cynnes at Mr Elwyn 

Morris, Oakfield, Ffordd Capel Coch, 

Llanberis, Mr Owie Jones, 3 Tai 

Gweledfa, Deiniolen a Mrs Elisabeth 

Griffiths, Rallt Goch Ceunant, Llanberis 

yn Ysbyty Eryri; ac at Mrs Myfanwy 

Thomas, Bron Wyddfa, Nant Peris;  
Mrs Eirlys Williams, 3  Pentre Helen, 

Deiniolen  a Mr Bert Parry, Sycharth, 

Llanberis yn Ysbyty Gwynedd.   

 

Cinio’r Gymdeithas 
Cynhaliwyd Cinio Cymdeithas Undebol 

Deiniolen yn y Clwb Golff yng  

Nghaernarfon nos Lun diwethaf, Ebrill 

23.  Cafwyd bwyd ardderchog eleni eto, 

a does ryfedd ein bod yn ddychwelyd 

yno bob blwyddyn erbyn hyn.  Y 

gwesteion oedd y Parchg a Mrs Idris 

Thomas, Deiniolen.  Cafwyd sgwrs 

ddiddorol gan Idris am ei fagwraeth yn 

Ninorwig yn cynnwwys peth o hanes ei 

deulu a rhai o’r cymeriadau a gofiai o’i 
blentyndod, a’r cyfan yn creu darlun 

hynod o gymdogaeth Dinorwig a’r Allt 

Ddu mewn dyddiau a fu.  Diolchwyd 

iddo’n gynnes gan Mr Brian Price. 

 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Mr Raymond Jones, 

Coed y Glyn, Llanberis a’r teulu yn y 

brofedigaeth enbyd o golli merch a 

chwaer annwyl, Ceri Lyn, trwy 

ddamwain ddydd Sadwrn, Mai 21, yn 

34 mlwydd oed.  Cynhaliwyd ei 

hangladd yn Eglwys Sant Padarn fore 

ddoe, ac yr oedd yr Eglwys yn amlwg 

yn orlawn o bobl yn cydymdeimlo â’r 
teulu yn eu colled fawr. 

 

Dosbarth Beiblaidd 
Cynhelir Dosbarth Beiblaidd yr 

Ofalaeth yn Yr Haciau, Penisarwaun am 

7.00 o’r gloch nos Fercher, Mai 2. 

Cyfarfod Gweddi Efe 
Cynhelir Cyfarfod Gweddi Efe yn 

Capel Coch am 7.00 o’r gloch nos 

Fercher, Mai 9.   

help gyda’r casgliadau eleni os oes 
modd.  Ni lwyddwyd i gasglu ym mhob 

stryd yn Llanberis y llynedd na’r 

flwyddyn cynt am nad oedd digon o 

bobl i’w cael i wneud y gwaith.  Byddai 

help i gasglu mewn stryd neu ddwy yn 

unig yn help mawr.  Nid oes raid 

meddwl am ddarn helaeth o’r pentref.  

Rhowch wybod os ydych yn fodlon rhoi 

cynnig arni ym mis Mai. 

 

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.   

 

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.  

 

Rhowch eich enw ar y rhestr sydd yn y 

capel (yn Neiniolen a Llanberis) os 

gwelwch yn dda os ydych am ddod yn y 

bws.     

 

Wythnos 

Cymorth Cristnogol 
Mai 13-19, 2012 

 

Dim ond pythefnos sydd tan Wythnos 
Cymorth Cristnogol unwaith eto, a bydd 

yn amser gwneud y casgliad blynyddol 

unwaith eto.  Os gallwch helpu gyda’r 

casgliad hwn eleni a wnewch chi roi 

gwybod i Neville a Jane Thorman Jones 

yn Neiniolen neu i’r Gweinidog yn Llan-

beris. 

 

Byddwn yn falch iawn o gael mwy o 


