
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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. - Y Gweinidog  

 

Mai 19 
10.00 a.m. - Mrs Nerys Griffiths  

 11.15 a.m. - Ysgol Sul  

  5.00 p.m. - Ms Nesta Davies 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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. - Oedfa 

 

Mai 19 

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

 

Cymanfa’r 

Annibynwyr 

 
 

yn Capel Coch 

 

am 2.00 o’r gloch 

 

ddydd Sul 

 

Mai 12, 2013 

 

 

Croeso i bawb Wythnos  

Cymorth Cristnogol 

Mai 12–18 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 544 – Dydd Sul, 05 Mai, 2013 

Pwy sy’n cofio’r tro hwnnw y gwnes i 

gyflwyno gŵr gwadd y Gymdeithas fel 
brawd i Aelod Seneddol o’r De?  

Doedd o’n perthyn dim iddo!  Ydi, 

mae’n hawdd iawn rhoi’ch troed ynddi. 

Nid troed ond llond Sefydliad y 

Merched o draed a roddwyd ynddi yn 

Parkham, Dyfnaint y dydd o’r blaen.  

Gan wybod bod dyn o’r enw Colin 

Darch yn dod atyn nhw i sôn am 

forladron penderfynodd y merched y 

byddai’n syniad i bawb fynd i’r 

cyfarfod mewn gwisg ffansi.  Ac felly 

croesawyd Mr Darch gan lond stafell o 

ferched wedi eu gwisgo fel morladron. 

Sioc fawr iddyn nhw oedd sylweddoli 
nad sgwrs am forladron o’r hen oes 

oedd ganddo ond hanes gwir amdano 

fo ei hun yn cael ei herwgipio a’i 

gadw’n gaeth am 47 o ddyddiau gan 

forladron oddi ar arfordir Somalia yng 

Ngorllewin Affrica yn 2008. 

Rhyddhad i’r merched oedd bod Mr 

Darch wedi medru gweld doniolwch y 

sefyllfa a’i fod yn deall mai 

camddealltwriaeth oedd y cyfan.  Ond 

fe allasai fod mor wahanol gan nad 

oedd dim byd doniol ynglyn â’r perygl 

yr oedd Mr Darch ynddo pan gafodd ei 
herwgipio.  Byddai ambell un wedi ei 

frifo’n arw gan feddwl bod y merched 

yn trin y cyfan yn ysgafn. 

Gallwn gydymdeimlo â merched 

Parkham.  Mae’n rhwydd iawn gwneud 

camgymeriadau anfwriadol.  Ac nid 

camgymeriadau bach yn unig chwaith.  

Oherwydd mae’n rhwydd iawn 

gwneud pethau drwg a brifo pobl yn 
anfwriadol.  Ac mae eisiau bod ar ein 

gwyliadwriaeth rhag peth felly.  

Oherwydd mae cymaint o bobl yn cael 

eu brifo heb i neb fwriadu hynny.  Ond 

dyw’r ffaith na wnaed y drwg yn 

fwriadol ddim yn gysur i’r un sydd 

wedi ei frifo. 

Ond mor bwysig yw cofio bod Duw 

yn maddau’r pechodau anfwriadol hyn 

os byddwn ni’n eu cyffesu iddo.  A 

mwy o ryfeddod fyth yw bod Duw hyd 

yn oed yn maddau’r pechodau y 

byddwn ni yn fwriadol yn eu gwneud 

os cyffeswn y rheiny iddo hefyd.     

Mae ymddiheuro a chyffesu i’n gilydd 

yn rhan bwysig o’r broses o faddau 

hefyd.  Gweddiwn am y gras i gyffesu 

pan fyddwn ni wedi achosi loes i 

rywun arall, boed hynny’n fwriadol ai 

peidio.  A’r un pryd, gweddiwn am y 

gras i faddau i bobl sy’n troseddu yn 

ein herbyn ni, yn anfwriadol ai peidio, 

pan fyddan nhw’n cyffesu ac yn 

ymddiheuro i ninnau. 

Ac yn ogystal â hynny, gweddiwn am 

y gras a’r nerth i fod yn effro bob 

amser a gwylio rhag i ni bechu’n 

fwriadol neu’n anfwriadol yn erbyn 

unrhyw un.  Gyda chymorth Duw yn 

unig y cawn ein cadw rhag hynny.   

Y morladron 



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.   

 

Gwasanaethir yn Llanberis am 10.00 a 

5.00 o’r gloch gan y Parchg Dafydd 

Lloyd Hughes, Caernarfon.  Croeso 

cynnes iddo unwaith eto a diolch am ei 

wasanaeth.  Bydd yr Ysgol Sul am 

11.15 o’r gloch. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfaon yn 

Neiniolen am 9.30 a 5.00 o’r gloch.  

Bydd yr Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch. 
 

Gwasanethir yn Rehoboth am 2.00 o’r 

gloch gan y Parchg W R Williams, Y 

Felinheli.  Croeso iddo yntau a diolch 

am ei wasanaeth.. 

 

Cofion 
Anfonwn ein dymuniadau gorau i Mr 

Elwyn Searell Jones, Dwyfor, Nant 
Peris sydd yn Ysbyty’r Royal yn 

Lerpwl a Miss Jennie Wheldon Jones, 

Rhes Cambrian, Llanberis yn Ysbyty 

Eryri.  Dymuniadau gorau hefyd i bawb 

sydd heb fod yn dda eu hiechyd ar hyn 

o bryd, yn cynnwys Ceri, merch Mrs 

Eirlys Hughes, 1 Porth y Gogledd, 
Deiniolen yng Nghaerlyr. 

 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn ag Eirlys a Geraint 

Hughes a’r teulu, Coed Mawr, 

Deiniolen o glywed am eu profedigaeth 

o golli nai i Eirlys, yn 24 oed yn 

Llandderfel.   

 

Cymorth Cristnogol 
Mai 12–18 fydd Wythnos Cymorth 

Cristnogol eleni.  Gobeithiwn wneud y 

casgliad o ddrws i ddrws fel arfer yn 
Neiniolen a Llanberis.   

 

Dim ond wythnos 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. 

 

Pwyllgor Cymanfa 
Ym mhwyllgor Cymanfa Dosbarth 

Padarn (Presbyteriaid) yng nghapel 

Cysegr, Bethel nos Lun diwethaf 

penderfynwyd cynnal oedfa fawl ar    

gyfer eglwysi cylch y Gymanfa yng 

nghapel Cysgeg, Bethel nos Sul, 

Gorffennaf  7 eleni.   

 

Ceir rhagor o fanylion yn nes ymlaen. 

 

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. 

Pwyllgor Blaenoriaid 
Cynhelir Pwyllgor Blaneoriaid Capel 

Coch yn y festri am 7.00 o’r gloch nos 

Fercher, Mai 8. 

 

Dosbarth Beiblaidd 
Cynhelir Dosbarth Beiblaidd nesaf yr 

Ofalaeth yn Yr Haciau, Penisarwaun am 

7.00 o’r gloch nos Fercher, Mai 15.  

Byddwn yn parhau’r gyfres ar Simon 

Pedr yn Actau 1 a 2.   

 

Un o Fil 
Diolch yn fawr iawn am y rhoddion a’r 

addewidion a dderbyniwyd ar gyfer 

apêl ‘Un o Fil’ Cynllun Efe.  Cawn roi 
sylw ehangach i’r apêl yr wythnos hon 

gan fod taflen ‘Un o Fil’ wedi ei 

dosbarthu gyda phob copi o Eco’r 

Wyddfa.  Diolch yn fawr iawn i Miss 

Marian Jones, Dinorwig am roi’r daflen 

yn  yr Eco. 

 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Dydd Sul, Mai 12:  Yr Ysgol Sul am 

10.15 o’r gloch ac oedfa am 5.00 o’r 

gloch..    Cymanfa’r Annibynwyr yn 

Capel Coch am 2.00 o’r gloch. 

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Nos Fercher, Mai 8: Cynhelir 

Pwyllgor Blaenoriaid yn y festri am 

7.00 o’r gloch.   

Dydd Sul, Mai 12:  Y Gweinidog am 

10.00 a 5.00 o’r gloch.  Ni fydd Ysgol 

S ul  on d  c yn h el i r  C yma n f a ’ r 

Annibynwyr yn Capel Coch am 2.00 o’r 

gloch.   

 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Mai 12:  Ni fydd oedfa . 

Cymanfa Annibynwyr 
Cynhelir Cymanfa Annibynwyr y cylch 

yn Capel Coch am 2.00 o’r gloch ddydd 

Sul nesaf, 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.  Mae 

croeso cynnes i bawb i’r Gymanfa wrth 

gwrs. 

 

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? 

 


