
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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 

 

Mai 26 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu  

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

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.   

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Nos Fercher, Mai 15: Dosbarth Beiblaidd 

yr Ofalaeth yn Yr Haciau, Penisarwaun am 

7.00 o’r gloch. 

Y Sulgwyn, Mai 19:  Y Gweinidog yn 

arwain yr Oedfa Deulu am 10.00 o’r gloch 

a’r oedfa am 5.00 o’r gloch. 

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Bore Mawrth, Mai 14: Bore Coffi er 

budd Cronfa Adnoddau’r Capel rhwng 

10.45 a 12.00 o’r gloch 
Nos Fercher, Mai 15: Dosbarth Beiblaidd 

yr Ofalaeth yn Yr Haciau, Penisarwaun am 

7.00 o’r gloch. 

Y Sulgwyn, Mai 19:  Mrs Nerys Griffiths, 

Caernarfon am 10.00 o’r gloch.  Ysgol Sul 

am 11.15 o’r gloch, a Mrs Nesta Davies, 

Abergele am 5.00 o’r gloch. 

 

REHOBOTH 
Y Sulgwyn, Mai 19:  Ni fydd oedfa . 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

 

Mai 26 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg Trefor Jones 

 

 

Cefnogwch  

Wythnos  

Cymorth Cristnogol 

os gwelwch yn dda  

Mai 12–18 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 545 – Dydd Sul, 12 Mai, 2013 

Ddydd Iau diwethaf oedd Dydd Iau 

Dyrchafael, ond wnaed fawr o sylw 
ohono gan y rhan fwyaf ohonom.  A 

deud y gwir, aeth heibio heb i mi hyd 

yn oed gofio amdano; a dim ond wrth 

feddwl beth i’w ddweud yn Gronyn y 

bore ’ma y meddyliais am y peth.  Yr 

un yw’r stori bob blwyddyn, a bod yn 

gwbl onest.  Un o ddyddiau coll y 

Ffydd Gristnogol yw’r Dyrchafael i 

lawer o ddilynwyr yr Iesu; un o’r 

digwyddiadau mawr a aeth angof. 

Ond go brin iddo fynd yn angof i’r 

disgyblion oherwydd dyma un o’r 

dyddiau mawr iddyn nhw heb os.  Bu’r 

disgyblion yng nghwmni’r Iesu am 
oddeutu tair blynedd a’i weld mewn 

gwahanol amgylchiadau ac yn gwneud 

pob math o bethau.  Ac eto, ni welodd 

y disgyblion hyn rai o ddigwyddiadau 

mawr ei fywyd.  Welson nhw mhono’n 

cael ei eni, er enghraifft, a doedden 

nhw ddim hyd yn oed ymhlith y 

bugeiliaid neu’r doethion a ddaeth i’w 

weld wedi hynny.  Doedden nhw ddim 

yno pan gafodd Iesu ei fedyddio yn 

afon Iorddonen gan Ioan Fedyddiwr.  

Does dim sicrwydd a welodd yr un o’r 

disgyblion ar wahan i Ioan yr Iesu’n 

cael ei groeshoelio, os nad oedden nhw 

ymysg ‘ei holl gyfeillion ... yn sefyll yn 

y pellter ac yn gweld y pethau 

hyn’ (Luc 23:49).  Welson nhw 
mohono’n cael ei gladdu, ac yn sicr 

welson nhw mohono’n atgyfodi ar 

fore’r trydydd dydd. 

Ond roedd y disgyblion yno yng 

nghyffiniau Bethania ddeugain 

niwrnod wedi’r Atgyfodiad pan 

gymerwyd Iesu i fyny i’r nef.  ‘A 
hwythau’n edrych, fe’i dyrchafwyd, a 

chipiodd cwmwl ef o’u golwg’ (Actau 

1:9).  Dyma un garreg filltir yn hanes 

Iesu yr oedd y disgyblion yn llygad 

dystion iddo.  Fe welson nhw hyn yn 

digwydd.  Fe welson nhw Iesu’n cael 

ei godi oddi ar y ddaear a’i gymryd 

ymaith mewn cwmwl.   

A byddai’r disgyblion yn sicr wedi 

meddwl llawer am yr hyn a welson 

nhw’r diwrnod hwnnw.  Roedd yn 

olygfa ddramatig; ond yn bwysicach 

na hynny dangosai o leiaf ddau beth i’r 

disgyblion.  Roedd yn cadarnhau i 
ddechrau mai Mab Duw oedd Iesu a’i 

fod yn cael ei dderbyn yn ôl i’r 

nefoedd.  Y sylweddoliad hwnnw a 

wnaeth i’r disgyblion ‘ei addoli ar eu 

gliniau’ (Luc 24:52) wedi iddo esgyn.  

Ac roedd hefyd yn cadarnhau’r ffaith y 

byddai’r Iesu ryw ddydd yn dod yn ei 

ôl ’yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn 

mynd i’r nef’ (Actau 1:11). A chyda’r 

disgyblion, wrth gofio’r Esgyniad 

addolwn ninnau Iesu Fab Duw a byw 

er ei fwyn gan wybod y bydd ein 

Harglwydd yn dychwelyd ryw ddydd 

yn Farnwr pawb.  Mae Cristnogion 

sy’n credu’r pethau hyn yn ceisio 

cymorth a gras i fyw yn y fath fodd fel 

na fyddai arnynt gywilydd pe byddai 

Iesu’n dod yn ôl yn eu hoes hwy.       

Diwrnod coll 



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.   

 

Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.45 o’r gloch ac oedfa am 5.00 o’r 

gloch.  Bydd Cymanfa’r Annibynwyr 

yn Capel Coch am 2.00 o’r gloch. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfaon yn 

Llanberis am 10.00 a 5.00 o’r gloch. 

Nid oes Ysgol Sul.  Bydd Cymanfa’r 

Annibynwyr yn Capel Coch am 2.00 o’r 

gloch.  
 

Nid oes oedfa yn Rehoboth. 

 

Cofion 
Anfonwn ein dymuniadau gorau i Mr 

Elwyn Searell Jones, Dwyfor, Nant 

Peris sydd yn Ysbyty’r Royal yn 

Lerpwl.  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 Nghaerlŷr. 

Cymanfa Annibynwyr 

Pnawn Heddiw 
Cynhelir Cymanfa Annibynwyr y cylch 

yn Capel Coch am 2.00 o’r gloch 

heddiw.  Croeso cynnes i bawb o’r 

gwahanol eglwysi yn Neiniolen, 

Penisarwaun, Cwm-y-glo a Llanberis. 

 

Yr arweinydd fydd Mrs Susan 

Williams, Ceunant, Llanrug.   
 

Ceir sgwrs gan Andrew Settatree.  

Mae’n braf cael croesawu’r ddau i’r 

Gymanfa.  

 

Gwneir casgliad at Gynllun EFE.  Bydd 

paned i bawb ar ôl y gwasanaeth.   

 

Bydd modd parcio ar fuarth Ysgol 

Dolbadarn, a diolchwn i Mr Gareth 

Jones, Pennaeth yr Ysgol am ei 

gydweithrediad.   

 

Dim Cwis! 
Mae’n bosibl bod rhai ohonoch wedi 

darllen yn y Caernarfon & Denbigh am 

Gwis sydd i’w gynnal er budd Cymorth 

Cristnogol yng Ngwesty’r Dolbadarn 

nos Wener, Mai 25.  Gwelais y nodyn 

echdoe a deall mai dyma’r drydedd 

wythnos i’r hysbysiad fod yn y papur. 

 

Roedd y peth yn ddirgelwch llwyr i mi 

gan nad ydym wedi trefnu dim ar gyfer 

y noson honno.  Rywsut neu’i gilydd 

mae’r  C&D wedi  ai lgyhoeddi 

gwybodaeth a anfonwyd yr adeg hon y 
llynedd!  Mae’n rhaid bod y manylion 

wedi eu rhoi mewn ffeil ac wedi dod i’r 

fei eto!  Roedd gennym Gwis nos 

Wener, Mai 25, 2012, ond dydyn ni 

ddim wedi trefnu un eleni eto.  

Bwriadwn gynnal cwis yn nes ymlaen, 

ond nid y noson honno.   

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.   

 

Pwyllgor Blaenoriaid 
Cynhaliwyd Pwyllgor Blaenoriaid 

Capel Coch nos Fercher diwethaf.  

Penderfynwyd ein bod yn ceisio ethol 

rhagor o flaenoriaid i’r eglwys.  Bydd 

angen caniatad yr Henaduriaeth, ac er 

mwyn cael hwnnw bydd angen i ni allu 

dweud bod yr eglwys o blaid hyn hefyd.  

Felly, yn ystod yr oedfaon bythefnos i 

heddiw, Mai 26, byddwn yn gofyn i 
aelodau Capel Coch bleidleisio o blaid 

hyn.  Ni fyddwn yn dewis blaenoriaid y 

diwrnod hwnnw, dim ond dangos ein 

bod o blaid y syniad.  Yn nes ymlaen y 

byddwn yn dewis pobl.  

 

Cwrs Plant 

 Gwener, Mai 17 –  Sul, Mai 19 

Byddwn yn mynd efo’r plant i Goleg y 

Bala o nos Wener nesaf tan amser cinio 
dydd Sul.  Plant Blwyddyn 3-6 fydd yn 

mynd yno gyda phlant Ysgol Sul Capel 

y Rhos, Llanrug. 

Mae 8 o blant Llanberis wedi rhoi eu 

henw hyd yma (ac mae nifer tebyg o 

Lanrug yn ôl a ddeallaf), ond mae lle i 

ragor ar y cwrs.  Bydd rhai i ni roi 

gwybod i’r Coleg fory faint sy’n dod ac 

felly os oes rhywun arall eisiau dod a 

wnewch chi roi gwybod i mi erbyn 

heno 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 

Cymorth Cristnogol 
Mai 12–18 

Mae Wythnos Cymorth Cristnogol wedi 
cyrraedd unwaith eto, a byddwn yn 

gwneud y casgliad o ddrws i ddrws fel 

arfer yn Neiniolen a Llanberis.   

 

Diolch i bawb a fydd yn helpu gyda’r 

casgliad yr wythnos hon.  Dymunwn yn 

dda i chi i gyd gan obeithio y cewch 

groeso parod ac ymateb da. 

 

Byddaf yn falch o gael gwybod heddiw 

os oes rhywun arall a all helpu i gasglu 

yn Llanberis.  Os medrwch gasglu mewn 

stryd neu ddwy yn unig, byddai’n help 

mawr er mwyn i ni allu mynd o amgylch 

cymaint â phosibl o’r pentref. 

 

Bore Coffi 
Cynhelir y Bore Coffi misol yn festri 

Capel Coch am 10.45 o’r gloch, ddydd 

Mawrth, Mai 14 er budd Cronfa 

Adnoddau’r Capel.   

 

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 Trefor Jones gan na fydd y 

Parchg Dafydd Lloyd yn gallu bod yno. 

 

Nant Padarn 
Byddwn aelodau Nant Padarn yn derbyn 

llythyr yr wythnos hon i’w gwahodd i 

gyfarfod arbennig lle byddwn yn gofyn 

i’r aelodau wneud penderfyniad terfynol 

ynghylch safle Nant Padarn.  Byddwn 

yn awgrymu bod y safle’n cael ei werthu 

am na allwn bellach ragweld y bydd yr 

eglwys yn gwneud unrhyw ddefnydd 

ohono eto. 


