
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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 

   

Mai 27 

10.30 am. - Oedfa Deulu 

 5.30 p.m. - Y Gweinidog 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Mai 13: Cynhelir yr Ysgol 

Sul am 10.15 o’r gloch ac oedfa am 

5.00 o’r gloch dan ofal y Parchg 

Reuben Roberts, Bontnewydd.      

  

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Mai 8: Bore Coffi 
rhwng 10.45 a 12.00 o’r gloch. 

Nos Fercher, Mai 9: Pwyllgor 

Adeiladau Capel Coch a Nant Padarn 

am 7.00 o’r gloch.  

Nos Wener, Mai 11: Cynhelir CIC a 

CICiau yn y festri am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Mai 13: Gwasanaethir am 

10.00 o’r gloch gan y Gweinidog, a 

bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  

Cynhelir oedfa MOLI am 5.00 o’r 

gloch.  
 

 REHOBOTH 

Dydd Sul, Mai 13: Gwasanaethir am 

2.00 o’r gloch gan y Gweinidog.. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

 10.00 a.m. - Y Gweinidog 

   5.30 p.m. - Y Gweinidog 

 

Mai 27 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg Trefor Lewis 

 

 

 
“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 499 - Dydd Sul, 06 Mai, 2012 

Mor glir  

Doedd o mo’r diwrnod cynhesaf dan 

haul, ond o leiaf roedd ddoe yn sych.  

Ac erbyn gyda’r nos, roedd yr awyr yn 

glir dros ben.  Nid ei bod yn ddigwmwl 

nac yn olau llachar, ond yr oedd yn 

rhyfeddol o glir, ac amlinell yr Wyddfa 

a’i chriw a’u harlliwiau o ddu a llwyd 

yn eithriadol o hardd.  Yr un yw 

cadernid a harddwch y mynyddoedd o 

hyd, wrth gwrs, ond ein bod ni’n eu 

gweld ar amseroedd arbennig ac o 
gyfeiriad arbennig ac mewn goleuni 

arbennig; a hynny mae’n debyg yn 

dyfnhau ein gwerthfawrogiad ohonynt.   

Ac fe all peth tebyg ddigwydd gyda’n 

golwg ar yr Efengyl.  Yr un yw honno o 

oes i oes.  Dyna pam y gwelwyd pobl 

ym mhob cenhedlaeth yn closio ati ac 

yn ei chredu.  A’r un yw’r Efengyl, 
felly, o ddydd i ddydd.  Ac eto, mae’n 

rhaid cyfaddef nad ydym ni bob amser 

yn ymwybodol o’i grym a’i mawredd.  

Mae fel petai’r Efengyl dan gwmwl ar 

brydiau, a’i phrydferthwch wedi ei 

guddio oddi wrthym.  Dro arall, ar ein 

golwg ni y mae’r bai, pan na fyddwn 

ni’n gwneud unrhyw ymdrech i edrych 

ar yr Efengyl nac i feddwl amdani.   

Ond diolch i Dduw am yr adegau hynny 

pan ddaw’r Efengyl yn gwbl glir i ni, a 

ninnau’n ei gweld yn ei holl ogoniant.  

Dyna’r adegau y clywn ni am Dduw yn 

anfon Iesu Grist i’r byd i fyw a marw 

drosom, a ninnau’n gweld peth mor 

ryfeddol yw cariad Duw wrth iddo roi 

ei Fab ei hun i ddioddef yn y fath fodd.  
Fe glywn ni am groes ein Harglwydd 

Iesu Grist, ac yn hytrach na meddwl 

amdani’n oeraidd fel symbol o’r Ffydd, 

mae ein golwg wedi ei hoelio ar 

barodrwydd Iesu i ddioddef yr 

erchyllterau hyn i gyd drosom ni.  Fe 

glywn ni’r alwad i gredu yn Iesu, ond 

yn hytrach na’i deall yn unig fel 

galwad i gredu ffeithiau arbennig, fe 

deimlwn ni’r rheidrwydd i’n taflu ein 

hunain wrth draed Iesu gan ein 

hymddiried ein hunain yn llwyr i’w 

ofal. 

Mae golwg ar brydferthwch y 

mynyddoedd o’n cwmpas yn gwneud i 

ni, sy’n credu mewn Creawdwr, foli 

Duw am ei waith.  A’r un modd, mae 

golwg eglur ar Efengyl Gras yn 

gwneud i ni foliannu Duw.  Fedrwn ni 
ddim bod yn oeraidd a thawel; fedrwn 

ni ddim bod yn galed a dideimlad.  

Mae golwg ar gariad rhyfeddol Duw 

yn toddi’r galon galed neu’n cynhesu’r 

galon oer.  Trowch i edrych o’r 

newydd heddiw ar yr Efengyl hon.  

Gwelwch Fab Duw, y dyn perffaith na 

ddylsai fod yng nghanol byd hyll a 

chreulon, yn cymryd y boen a’r 

dioddefaint arno’i hun er mwyn eraill.  

Gweddiwch am gael gweld, trwy 

lygaid ffydd, gariad syfrdanol Iesu 
Grist tuag atom.  Nid er ei fwyn ei hun, 

ond er ein mwyn ni, y dioddefodd.  Fe 

ddaeth i fyw ac i farw drosom ni.  

Gweld hyn yw’r gweld mwyaf oll. 



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.  

 
Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

a 5.30 o’r gloch gan y Parchg Dafydd 

Hughes, Caernarfon.  Diolch iddo yntau 

am ei wasanaeth unwaith eto.  Bydd yr 

Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch. 

 

Cynhelir Oedfa Deulu yn Neiniolen am  

10.00 o’r gloch, a byddaf fi’n arwain yr 

oedfa am 5.00 o’r gloch. 

 

Ni fydd oedfa yn Rehoboth. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at Mr Elwyn 

Morris, Oakfield, Ffordd Capel Coch, 
Llanberis, Mr Owie Jones, 3 Tai 

Gweledfa, Deiniolen, Mrs Elisabeth 

Griffiths, Rallt Goch Ceunant, Llanberis 

a Mrs Eirlys Williams, 3  Pentre Helen, 

Deiniolen yn Ysbyty Eryri, Caernarfon; 

Mr Bert Parry, Sycharth, Llanberis a Mr 

Gwynfor Roberts, Ffordd Capel Coch, 
Llanberis yn Ysbyty Gwynedd; a Mrs 

Myfanwy Thomas, Bron Wyddfa, Nant 

Peris yng Nghartref Cerrig Yr Afon, Y 

Felinheli.  

 

Wythnos 

Cymorth Cristnogol 
Mai 13-19, 2012 

 

Dim ond wythnos sydd tan Wythnos 

Cymorth Cristnogol unwaith eto, a 

bydd yn amser gwneud y casgliad 

blynyddol.  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 

Llanberis. 

 

Byddwn yn falch iawn o gael mwy o 

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.  Bydd yn fwy anodd 
fyth eleni, am na fydd rhai sy’n arfer 

gwneud y rhan fwyaf o’r gwaith ar gael 

i helpu.  Felly, cofiwch y byddai help i 

gasglu mewn stryd neu ddwy yn unig 

yn help mawr.  Nid oes raid meddwl am 

ddarn rhy fawr.   

 

Rhowch wybod i’r Gweinidog os ydych 

yn fodlon rhoi cynnig arni yr wythnos 

nesaf.   

 

Bore coffi 
Cynhelir y Bore Coffi misol yn festri 

Capel Coch am 10.45 o’r gloch, ddydd 

Mawrth, Mai 8 er budd Cronfa 
Adnoddau’r Capel.   

Bws i’r Eisteddfod  
Mae Pwyllgor Cymanfa’r Annibynwyr 

am drefnu bws i’r oedfa yng 

Nglynllifon fore Sul, Mehefin 3.  Bydd 

yn 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.     

 

Noson Gwis 
Bydd CICiau yn cynnal Noson Gwis 

yng Ngwesty Dolbadarn nos Wener, 

Mai 25 ar gyfer teuluoedd CICiau ac 

Ysgolion Sul Llanberis  Deiniolen. 

 

Bydd y cwestiynau wedi eu paratoi yn 

arbennig fel eu bod yn addas i’r hynaf 
a’r fengaf ohonom.  Mae croeso cynnes 

i aelodau’r eglwysi ymuno â ni yn yr 

hwyl. 

 

Bydd bwyd ar gael am £7 i oedolion a 

£3.50 i blant i bwy bynnag fydd eisiau 

bwyd, ond bydd angen archebu bwyd 

ymlaen llaw.  Ceir manylion pellach 

gan y Gweinidog. 

 

Bydd unrhyw elw er budd Cymorth 

Cristnogol.   
  

Cyfarfod Misol 
Bydd eglwys Cefnywaun yn croesawu 

aelodau Henaduriaeth Arfon pan 
gynhelir y ‘Cyfarfod Misol’ yn 

Ebeneser nos Fawrth, Mai 17.  Erbyn 

hyn, mae’n debyg na ddylid defnyddio’r 

enw ‘Cyfarfod Misol’ gan mai pedair 

gwaith y flwyddyn, neu bob tri mis, y 

caiff y cyfarfod hwn ei gynnal.  

Gweinyddir y Cymundeb yn y cyfarfod 

dan ofal y Parchg Dafydd Hughes. 

Pwyllgor  
Cynhelir pwyllgor adeiladau Capel Coch 

a Nant Padarn am 7.00 o’r gloch nos 

Fercher, Mai 9.  Gobeithio bydd hwn yn 

gyfleus i’r rhan fwyaf ohonoch beth 
bynnag. 

 

Cyfarfod Gweddi Efe 
Bu raid newid dyddiad Cyfarfod Gweddi 

Efe o’r wythnos hon i’r nesaf, Felly, fe’i 

cynhelir yn Capel Coch am 7.00 o’r 

gloch nos Fercher, Mai 16.   

 

Dosbarth Beiblaidd 
Cynhelir Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth 

yn Yr Haciau, Penisarwaun am 7.00 o’r 

gloch nos Fercher, Mai 23. 

Cyngerdd yn 

Ebeneser 
Cynhelir cyngerdd dan nawdd Seindorf 

Arian Deiniolen yn festri Ebeneser am 

7.30 o’r gloch nos Iau, Mai 17.  Bydd yr 

elw at Gronfa Adeiladau Ebeneser ar 

gyfer y gwelliannau i’r festri.  Tâl 

mynediad fydd £5 i oedolion a £3 i 

blant. Croeso cynnes i bawb. 

Oedfa’r Eisteddfod 
Bydd oedfa ym Mhafiliwn Eisteddfod yr 

Urdd yng Nglynllifon fore Sul, Mehefin 

3.  Mae cyfle i blant yr Ysgolion Sul fod 

yn rhan o gôr a fydd yn canu yn yr 

oedfa.  Caiff plant cynradd Blynyddoedd 

3, 4, 5 a 6 (a blynyddoedd cynnar yr 

Ysgol Uwchradd hefyd) 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. 


