
 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Mai 15 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Mr Arwel Williams 

  Caernarfon 

 

Mai 22 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Mai 29 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Mr Aled Ifan 

  Bangor 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Mai 15 

10.00 a.m. a 5.30 p.m. 

 Mr Dafydd Murphy 

 Bangor 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

Mai 22 

10.00 a.m. - Oedfa  

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.30 p.m. - Oedfa  

 

Mai 29 

10.00 a.m. a 5.30 p.m. 

 Y Gweinidog 

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.   

Tyrd i fwynhau gyda Nehemeia a dy ffrindiau eleni.  

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 454 - Dydd Sul, 08 Mai, 2011 

Meddwl a Chalon 

Roedd un o’r gwleidyddion a enillodd 

sedd yn y Cynulliad y dydd o’r blaen 

yn mynnu bod ei blaid wedi llwyddo i 

‘adennill calon yr etholwyr’.  O feddwl 

mor fympwyol yw llawer o’r etholwyr, 

gyda miloedd lawer wedi cefnu ar y 

pleidiau a gafodd eu cefnogaeth 

flwyddyn yn ôl, mae’n anodd gwybod 

pa mor sicr yw’r afael a gaiff unrhyw 

wleidydd ar galonnau pobl.  Ond gallaf 

ddeall yn iawn pam fod y dyn arbennig 

hwn mor awyddus i gredu bod yr hyn a 

ddywedai yn wir.  

Pa mor llwyddiannus bynnag fu’r 

gwleidyddion yn hyn o beth, mae’n 

rhaid i ni gydnabod mai ceisio ennill 

meddwl a chalon pobl ydym ninnau yn 

yr eglwysi.  Brwydro ydym er mwyn 

perswadio pobl fod yr Efengyl yn wir, 

ac yn werth ei derbyn a’i gwneud yn 

sylfaen ein bywyd.  Brwydro hefyd i 

gyflwyno’r Arglwydd Iesu Grist fel 

bod pobl yn agor eu calon iddo ac yn 

eu wneud Ef yn ganolbwynt eu bywyd.  

Ac fe wnawn ni hyn gan wybod mai 

meddyliau a chalonau a enillwyd i 

Grist sy’n esgor ar ffyddlondeb a 

gwasanaeth iddo. 

Nid oes gennym obaith gweld pobl yn 

gweithredu’n Gristnogol - boed 

hynny’n addoli, mynychu oedfaon, 

meithrin bywyd defosiynol, cyfrannu 

arian at gynnal yr Achos, rhoi amser i 

weithio dros Grist, na gweithredu 

egwyddor io  Cr is tnogol  megi s 

geirwiredd, maddeuant a chymod, oni 

bai bod eu meddyliau wedi eu hennill i 

Grist a’u calonnau wedi eu gosod arno. 

Rywsut, rydym yn dal i feddwl bod 

modd cael pobl i fyw’n Gristnogol heb 

iddyn gael eu hennill i’r Gwaredwr.  

Treuliasom flynyddoedd yn holi pam 

nad yw pobl yn cefnogi’r Achos.  A’r 

gwir yw nad oes gobaith iddyn nhw 

wneud hynny os nad yw eu meddwl 

a’u calon yn eiddo iddo.  Ond os yw’r 

meddwl a’r galon wedi eu perswadio 

bod Crist yn ein caru, ac yn deilwng 

o’n cariad llwyraf ni, mae gobaith i ni 

fedru gwasanaethu Crist ac ildio ein 

bywyd iddo.  Nid bod ildio a rhoi’r lle 

cyntaf i Grist yn rhwydd wedyn, 

chwaith; ond mae’n amlwg ei bod yn 

amhosibl gwneud hynny heb fod y 

meddwl a’r galon wedi eu hennill. 

Mae deall hyn yn help hefyd i’n harbed 

rhag dryswch a digalondid.  Yn aml 

iawn, rydym yn ofni bod yr Efengyl 

rywsut yn aneffeithiol am nad yw hi’n 

c y n h y r c h u  f f y d d l o n d e b  a 

gweithgarwch.  Ond fedr hi ddim 

gwneud hynny heb iddi gael ei derbyn i 

ddechrau.  Y mae’r Efengyl yn newid 

bywydau, ond mae’n gwneud hynny 

trwy gael ei chredu a’i chofleidio, ac 

nid trwy fod yn ddylanwad cyffredinol 

ar bawb.  Pan welwn ni feddyliau a 

chalonau yn cael eu hennill gan Iesu; 

ac, ie, yn cael eu caethiwo iddo, bydd 

gobaith i ni weld pobl ar dân drosto yn 

eu bywydau bob dydd.   



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 Miss Nerys 

Jackson, Caernarfon a fydd yn arwain 

yr oedfa yn Neiniolen am 5.00 o’r 

gloch.  Diolch iddi am ei gwasanaeth 

unwaith eto.  Cynhelir yr Ysgol Sul am 

10.15 o’r gloch. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfa yn Capel 

Coch am 10.00 o’r gloch a chynhelir yr 

Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  Bydd 

oedfa ‘Moli’ am 5.00 o’r gloch yng 

ngofal ieuenctid ac arweinwyr CIC. 

 

Arweinir yr oedfa yn Rehoboth am 5.00 

o’r gloch gan y Parchg Iwan Llywelyn 

Jones, Porthmadog, ac estynnwn groeso 

cynnes iddo, a diolch am ei wasanaeth.  

Dyma’r tro cyntaf iddo fod 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 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. 

 

 Cyfarfod Gweddi 
Cynhaliwyd Cyfarfod Gweddi Efe yng 

Nghapel Coch nos Fercher diwethaf. 

 

 Dosbarth Beiblaidd 

Bydd y Dosbarth Beiblaidd yn cyfarfod 

yn Yr Haciau, Penisarwaun am 7.00 o’r 

gloch nos Fercher yr wythnos hon.  

Byddwn yn parhau’r gyfres o 

astudiaethau ar ‘Ferched y Testament 

Newydd’.   

 

Daw’r tymor i ben ddiwedd mis Mai. 

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. 

 

Cymanfa’r 

Annibynwyr 
Mae dyddiad Cymanfa’r Annibynwyr 

wedi ei newid i ddydd Sul, Mehefin 5, 

yn Ysgol Gymuned Penisarwaun am 

2.00 o’r gloch. 

 

Gareth Jones, Llanberis, fydd yn arwain 

y canu,. 

 

Estynnir croeso cynnes i bawb. 

 

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  

Cymanfa’r 

Presbyteriaid 
Ni chynhelir Cymanfa’r Presbyteriaid 

eleni, ond bydd pwyllgor yn cael ei alw 

ddechrau mis Medi i drefnu ar gyfer y 

flwyddyn nesaf.   

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Mai 11: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch.   

Dydd Sul, Mai 15: Cynhelir yr Ysgol 

Sul am 10.15 o’r gloch; a bydd yr oedfa 

am 5.00 o’r gloch dan arweiniad Mr 

Arwel Williams, Caernarfon. 

 

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Mai 10: Bore Coffi er 

budd Cronfa Adnoddau’r Capel yn yn 

festri rhwng 10.45 a 12.00 o’r gloch. 

Nos Fercher, Mai 11: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch.   

Dydd Sul, Mai 15: Gwasanaethir am 

10.00 a 5.30 o’r gloch gan Mr Dafydd 

Murphy, Bangor.  Bydd yr Ysgol Sul 

am 11.15 o’r gloch.  . 

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Mai 15: Gwasanaethir am 

2.00 o’r gloch gan y Parchg Arthur 

Williams.     

‘Moli’ 

Cofiwch am oedfa ‘Moli’ yn Capel 

Coch am 5.00 o’r gloch heno. 

Rydym wedi cael oedfaon 
bendithiol bob tro, ac edrychwn 

ymlaen at brofi bendith Duw eto. 


