
 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Mai 8 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Miss Nerys Jackson 

  Caernarfon 

 

Mai 15 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Mr Arwel Williams 

  Caernarfon 

 

 

 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Mai 8 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - ‘Moli’ 

 

Mai 15 

10.00 a.m. a 5.30 p.m. 

 Mr Dafydd Murphy 

 Bangor 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

Cwrs Coleg y Bala 

 i blant 8-12 oed 

Mai 20-22 

 

Bydd cyfle i blant yr Ysgol Sul (Blwyddyn 3-6) fynd i aros yng 

Ngholeg y Bala eleni eto.  Byddwn yn rhannu’r penwythnos gyda 

phlant Llanrug a Bethel, ac yn aros yno o nos Wener tan ar ôl cinio 

ddydd Sul.   

 

Mae hwn yn gwrs poblogaidd iawn bob blwyddyn, ac mae’n bwysig 

ein bod yn cael gwybod mor fuan â phosibl pwy sydd eisiau mynd 

arno.  Fe all llefydd fod yn brin ac mae’n bosibl na fydd lle ar ôl os 

gadewch chi bethau’n rhy hir cyn ymateb. 

 

Rhowch eich enw i’r Gweinidog mor fuan â phosibl os ydych eisiau 

dod.  Bydd angen llenwi ffurflen a thalu £10 o flaendal.  Bydd yr   

Ysgol Sul yn rhoi cyfraniad at y gost i bob plentyn ac felly £30 fydd 

cost y penwythnos.   

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 453 - Dydd Sul, 01 Mai, 2011 

Y dechrau a’r diwedd 

Llwyddodd Boris Johnson i gorddi’r 

dyfroedd unwaith eto’r dydd o’r blaen.  

Yn ôl Maer Llundain, roedd y briodas 

ddydd Gwener yn ymarfer perffaith ar 

gyfer y Gemau Olympaidd a gynhelir 

yn y ddinas y flwyddyn nesaf!  Roedd 

y Maer yn eithriadol falch fod popeth 

wedi mynd mor rhwydd ar ddiwrnod a 

ystyriai ef yn ‘dry run’ ar gyfer y     

Gemau.  Cafodd ei feirniadu gan rai 

am ddweud y fath beth, am ei fod, am 

wn i, yn rhoi’r argraff bod y Gemau’n 

bwysicach na’r briodas frenhinol.  

Doedd y Maer ddim yn bwriadu bod yn 

feirniadol, mae’n siwr.   

Y briodas oedd y stori fawr echdoe.  

Mewn gwirionedd, roedd y papurau 

newydd a’r sianelau teledu’n gwneud 

eu gorau i’n perswadio mai dyna’r peth 

pwysicaf a ddigwyddodd yn unrhyw 

le’n byd y diwrnod hwnnw.  Onid 

doedd llygaid y byd, medden nhw, ar y 

briodas a’r dathliadau?  Ond pa ryfedd 

bod Boris Johnson yn meddwl am y 

Gemau Olympaidd?  Wedi’r cwbl, mae 

wedi bod yn paratoi ar eu cyfer ers 

blynyddoedd bellach.  Roedd yn gwbl 

naturiol ei fod am weld sut y byddai’r 

ddinas yn delio â’r holl dyrfaoedd. 

Mae’n rhwydd iawn cydymdeimlo â 

Boris Johnson y tro hwn.  Nid bod arno 

angen ein cydymdeimlad chwaith, gan 

nad yw’n debygol o golli llawer o 

gwsg oherwydd ychydig o feirniadaeth.  

Ond gallwn gydymdeimlo ag ef am ei 

bod mor rhwydd i bawb ohonom osod 

ein ddiddordebau ein hunain, a mwy na 

hynny hyd yn oed, ein gosod ni ein 

hunain yng nghanol y stori’n aml. 

Mae’n hen, hen demtasiwn i bobl Iesu 

Grist eu gosod eu hunain, yn hytrach 

na’r Arglwydd Iesu, yn y canol.  Iesu 

Grist sy’n bwysig.  Ei anrhydedd ef 

yw’r peth mawr.  Ond mor rhwydd yw 

i ni feddwl mai fel arall y mae hi, ac 

mai ein henw da a’n hanrhydedd ni 

sy’n cyfrif.  Gallwn feddwl mwy am 

ein llwyddiant ni ein hunain yn y 

gwaith nag am anrhydedd y Gwaredwr.  

Mae’r sylw yng ngwaith yr eglwys i 

fod ar yr Arglwydd Iesu Grist ac nid 

arnom ni na neb arall. 

Gofalwn nad oes dim yn cael mwy o 

sylw na’r Gwaredwr.  Gofalwn mai 

amdano ef yr ydym yn sôn bob amser.  

Ef yw’r Alffa a’r Omega, y dechrau a’r 

diwedd.  Ef yw dechrau a diwedd yr 

Efengyl, dechrau a diwedd yr eglwys, a 

dechrau a diwedd bywyd ei bobl.   

Yr Arglwydd Iesu Grist yn y canol.  

Felly y dylai fod.  A thrwy ras, felly 

gobeithio y mae hi yn ein plith.  Mae 

bri ar waith yr eglwys pan yw Iesu’n 

canol.  Pan gaiff Crist ei ganmol a’i 

gyhoeddi, mae gobaith i waith mawr y 

Deyrnas lwyddo.  Duw yn ei drugaredd 

a sicrhao na fydd dim yn tynnu ein 

sylw oddi ar Iesu, na dim yn mynd â’n 

bryd rhagor na dweud amdano a 

gwneud yn dda er ei glod..     



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 

Heddiw 
Croeso cynnes i oedfaon y Sul eto 

heddiw.  Boed i Dduw lwyddo’r gwaith 

a holl genhadaeth eglwysi’r Ofalaeth.   

 

Estynnwn groeso cynnes i’r Parchg 

Dafydd Lloyd Hughes, Caernarfon a 

fydd yn arwain yr oedfaon yn Llanberis 

am 10.00 a 5.30 o’r gloch.  Ni fydd 

Ysgol Sul heddiw. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfaon yn 

Neiniolen am 9.30 a 5.00 o’r gloch.   

 

Ni fydd oedfa yn Rehoboth. 

 

Cofion 
Cofion gorau at Mrs Mair Jones, 

Arddol, Bethel a Mrs Megan Pritchard 

Jones, Peris, Glanffynnon, Llanrug yn 

Ysbyty Eryri; a Mrs Bet Hughes, 

Adwy’r Mynydd, Deiniolen; Mrs Nellie 

Pritchard, 3 Ffordd Padarn, Llanberis; a 

Miss Ciss Rowlands, Corlan y Bont, 

Deiniolen yn Ysbyty Gwynedd.    

 

Cymorth Cristnogol 
Cynhelir Wythnos Cymorth Cristnogol 

o ddydd Sul, Mai 15 hyd nos Sadwrn, 

Mai 22.  Felly, dyma ofyn mewn da 

bryd am wirfoddolwyr i helpu i gasglu 

arian yn Llanberis a Deiniolen. 

 

Os medrwch chi helpu gyda’r casgliad, 

a wnewch chi ddweud wrth Mr a Mrs 

Neville Thorman Jones yn Neiniolen, ac 

wrth y gweinidog yn Llanberis. 

 

Po fwyaf o bobl sydd gennym i fynd o 

amgylch i gasglu, mwyaf effeithiol fydd 

y gwaith.  Pe byddech ond yn gallu 

mynd â’r amlenni casglu i’r tai mewn 

un stryd yn unig byddai’n help mawr. 

 

Byddai’n braf cael digon o bobl i 

sicrhau ein bod yn medru ymweld â 

phob ty yn yr ardal eleni. 

 

 Swper 
Cynha l iwyd  S wp er  B lyn yd d o l 

Cymdeithas Deiniolen yng Nghlwb 

Golff Caernarfon nos Fawrth diwethaf.    

Cyflwynwyd y gwesteion, sef y Parchg 

a Mrs W R Williams, Y Felinheli, gan 

Mrs  Margare t  Cynfi  Gr i ff i th .  

Cyflwynwyd y diolchiadau gan Len 

Jones.   

 

Diolch yn fawr iawn i Jane a Neville 

Thorman Jones ac Eirian Jones am 

drefnu’r swper unwaith eto.  Bydd 

angen cynnal pwyllgor yn fuan i drefnu 

rhaglen y Gymdeithas ar gyfer y 

flwyddyn nesaf.  Mae’r swyddogion 

presennol wedi gwneud y gwaith ers 

rhai blynyddoedd, ac maent yn awyddus 

i roi cyfle i bobl eraill gael gwneud y 

gwaith.  Felly, os oes arnoch awydd 

helpu i gynnal y Gymdeithas, a wnewch 

chi ystyried o ddifrif wirfoddoli ar gyfer 

y gwaith hwn. 

Aelodau newydd 
Yn ystod yr oedfa gymun yn Capel 

Coch nos Sul diwethaf, derbyniwyd 

Tomos Parry a Sara Parry, Rhiwerfa, 

Llanberis yn aelodau o’r eglwys.  

Dymunir bob bendith iddynt. 

 

Cyfarfod Gweddi 
Cynhelir Cyfarfod Gweddi Efe yng 

Nghapel Coch am 7.00 o’r gloch nos 

Fercher, Mai 4. 

 

 Trwyddedu 
Cynhelir Gwasanaeth Trwyddedu’r 

Parchg Robert Townsend yn Offeiriad â 

Gofal Llanwnda a Llandwrog yn      

Eglwys Llanwnda am 7.00 o’r gloch 

nos Iau, Mai 19.   

 

Dosbarthwyr 
Diolch yn fawr i bawb sy’n dosbarthu 

Gronyn yn wythnosol.  Mae rhai 

ohonoch wedi gwneud hynny’n gyson 

ers y cychwyn.  Os oes rhywun arall yn 

fodlon dosbarthu rhyw ddau gopi neu 

dri bob wythnos, rhowch wybod i ni.  

Ac os gwyddoch chi am rywun a 

fyddai’n hoffi derbyn copi ond sydd 

ddim yn derbyn un ar hyn o bryd, 

rhowch wybod i ni. 

 

Derbyn Aelodau 
Os oes ieuenctid (neu bobl o unrhyw 

oed) yn awyddus i ystyried dod yn 

aelod o un o eglwysi’r Ofalaeth, a 

wnewch chi roi gwybod i’r Gweindiog 

os gwelwch yn dda. Trefnir i unrhyw un 

sydd â dididdordeb gael cyfle i drafod y 

Ffydd ac i ystyried beth yn union yw 

ystyr bod yn aelod o eglwys Iesu Grist.   

Ffoniwch 872390 neu anfonwch e-bost 

at john.cilfynydd@btinternet.com  

Dyddiad y gymanfa 
Mae dyddiad Cymanfa’r Annibynwyr 

wedi ei newid i ddydd Sul, Mehefin 5, 

yn Ysgol Gymuned Penisarwaun am 

2.00 o’r gloch. 

 

Cyfrol Newydd 
Gwelais gyfeiriad yn Eco’r Wyddfa   

ddoe at gyfarfod sydd i’w gynnal yn Y 

Ganolfan yn Llanberis am 8.00 o’r 

gloch nos Fercher, Mai 18 i gyflwyno 

llyfr newydd Mr Norman Closs Parry, 

Fachwen, y cawn ei gwmni’n gyson yn 

yr oedfaon yn Capel Coch.  Mae 

‘Cerddi’r Garreg Ateb’ yn gyfrol o 

gerddi a lluniau perthnasol o Ddyffryn 

Peris a’r fro.  Caiff yr elw o werthu’r 

gyfrol ei rannu rhwng Plas Pengwaith 

ac Apel llanberis at Eisteddfod yr Urdd, 

Eryri.   

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Mai 4: Cyfarfod Gweddi 

efe yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch.   

Dydd Sul, Mai 8: Cynhelir yr Ysgol 

Sul am 10.15 o’r gloch a gwasanaethir 

am 5.00 o’r gloch gan .Miss Nerys 

Jackson, Caernarfon 

 

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Mai 4: Cyfarfod Gweddi 

efe yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch.   

Dydd Sul, Mai 8: Gwasanaethir am 

10.00 o’r gloch gan y Gweinidog a 

chynhelir yr Ysgol Sul am 11.15 o’r 

gloch.  Cynhelir oedfa Moli dan yng 

ngofal yr ieuenctid a’u harweinwyr am 

5.00 o’r gloch.  Estynnir croeso cynnes 

i’r oedfa honno. 

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Mai 8: Y Parchg Iwan 

Llywelyn Jones, Porthmadog am 2.00.   


