
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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 

 

Mehefin 3 

10.00 am. a 5.30 p.m. - Y Parchg John  

 Owen, Rhuthun 

Dim Ysgol Sul - Oedfa Eisteddfod yr  
  Urdd  

Dosbarth Beiblaidd 
Cynhelir Dosbarth Beiblaidd yr 

Ofalaeth yn Yr Haciau, Penisarwaun 

am 7.00 o’r gloch nos Fercher, Mai 23. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Lun, Mai 14: Pwyllgor Cymanfa’r 

Annibynwyr yn Capel Coch am 7.00 o’r 

gloch. 

Nos Fawrth, Mai 15: Cyfarfod Misol 

yn Ebeneser am 6.30 o’r gloch. 

Nos Iau, Mai 17: Cyngerdd yn 
Ebeneser am 7.30 o’r gloch er budd 

Cronfa Adeiladau’r Capel. 

Dydd Sul, Mai 20: Gwasanaethir am 

9.30 a 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog, 

a bydd yr Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch. 

  

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Lun, Mai 14: Pwyllgor Cymanfa’r 

Annibynwyr yn Capel Coch am 7.00 o’r 

gloch. 

Nos Fercher, Mai 16: Cyfarfod 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Mai 13 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg Reuben Roberts 

 

Mai 20 

   9.30 a.m. - Y Gweinidog 

 10.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.30 p.m. - Y Gweinidog 

 

Mai 27 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg Trefor Lewis 

 

Mehefin 3 

 Dim Ysgol Sul  - Bws i Oedfa  

  Eisteddfod yr Urdd 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Gweddi Efe yn Capel Coch am 7.00 o’r 
gloch. 

Dydd Sul, Mai 20: Cynhelir oedfaon 

am 10.00 a 5.30 o’r gloch a bydd yr 

Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  

 

 REHOBOTH 

Dydd Sul, Mai 13: Gwasanaethir am 

2.00 o’r gloch gan y Gweinidog.. 

Wythnos Cymorth 

Cristnogol 

Mai 13-19 

 
Dymuniadau gorau a diolch 

o galon i bawb a fydd yn 

mynd o ddrws i ddrws i 

gasglu yr wythnos hon. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 500 - Dydd Sul, 13 Mai, 2012 

Wyddwn i 

ddim bod yna 

hen dwnel ger 

Tŷ Golchi, wrth gylchfan y Faenol, cyn 

clywed amdano ar y Newyddion y dydd 

o’r blaen.  Ac nid nepell o’r cylchfan 

hwn hefyd y mae’r garreg filltir hon 

sy’n nodi bod 6 milltir i Gaernarfon, 2 

i’r Felinheli, 2 i Borthaethwy a 3 i 

Fangor o’r fan honno.   

Mae cerrig milltir o’r fath yn brin erbyn 

hyn, gan fod y mwyafrif ohonynt wedi 

hen ddiflannu.  Ond ceir marcwyr tebyg 

ar hyd priffyrdd a thraffyrdd i nodi’r 

milltiroedd a deithiwyd ar hyd y ffyrdd 

hynny.  Nid yw union leoliad y cerrig 

milltir o bwys.  Y peth pwysig yw eu 

bod yn nodi pa mor bell yw tref neu 
bentref arbennig, ac yn rhoi sicrwydd i 

deithwyr eu bod ar y ffordd gywir.  

Mae’r rhifyn hwn o Gronyn yn fath o 

garreg filltir gan mai dyma’r pum 

canfed rhifyn ers i ni ddechrau ei 

gyhoeddi’n wythnosol ym mis Medi 

2001.  Does dim byd arbennig am y 

rhifyn hwn fel y cyfryw.  Ond fel pob 
rhifyn arall, gobeithio, mae’n nodi’r 

ffordd yr ydym arni, ac yn ein cyfeirio 

at fan cychwyn a phen draw’r ffordd 

honno.  ‘Pobl y ffordd’ fu Cristnogion 

erioed, ac Iesu Grist ei hun yw’r ffordd, 

wrth gwrs.  Prif ddiben cyhoeddi 

Gronyn yw ein hatgoffa mai yn yr 

Arglwydd Iesu Grist y mae’r gwir 

fywyd i’w gael.  A gobeithio’n wir fod 

o leiaf ambell un o’r 500 rhifyn wedi’n 
hatgoffa mewn rhyw ffordd am 

ddechreuad y daith yr ydym ninnau 

arni fel dilynwyr i’r Iesu.  Oherwydd 

dechrau’r bywyd Cristnogol yw credu 

yn yr Iesu a’i dderbyn yn Arglwydd a 

Gwaredwr ein bywydau.  Gobeithio 

hefyd bod ambell rifyn wedi’n helpu i 

sylweddoli ym mhle rydym ar y daith 

ar hyn o bryd, trwy fod o help i ni 

ddeall mwy am y bywyd hwn o ddilyn 

Iesu trwy ei garu a’i addoli a’i 

wasanaethu.  A gobeithio hefyd bod 
ambell rifyn wedi llwyddo i’n cyfeirio 

at ddiwedd y daith, a rhoi i ni’r gobaith 

sicr sydd gennym o fywyd tragwyddol 

trwy ffydd yn yr Arglwydd Iesu Grist. 

Mae’r garreg filltir yn dangos i’r 

teithiwr y pellter a deithiodd o un dref, 

a pha mor bell yw’r dref nesaf ar ei 
daith.  Buan iawn y daw at y garreg 

nesaf, a mynd heibio i honno wedyn ar 

ei daith.  Gellid dweud bod dwy 

flynedd a mwy wedi mynd heibio ers y 

garreg filltir ddiwethaf o bwys yn 

hanes Gronyn, sef cyhoeddi’r pedwar 

canfed rhifyn.  Ond nid Gronyn, mwy 

na’r garreg filltir, sy’n bwysig, ond y 

ffordd, a thaith ddiogel ar hyd y ffordd 

honno.  Yr Arglwydd Iesu Grist yw 

testun ein cân a gwrthrych ein serch fel 

ei bobl.  Y bywyd o’i nabod a’i ddilyn 
ef yw’r bywyd gorau sydd.  A hyd y bo 

modd, ac os Duw a’i mynn, bydd 

Gronyn gobeithio’n dal i’n cyfeirio at y 

Ffordd a gwasanaethu Pobl y Ffordd.  

Carreg filltir 



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.  

 

Penblwydd Hapus 
Dymunwn Benblwydd Hapus i Mrs 

Annie Wilson Evans, Manod, Ffordd 

Capel Coch, Llanberis a oedd yn dathlu 

ei phenblwydd yn 90 oed ddoe, Mai 12.  

Llongyfarchiadau mawr iddi, a 

dymuniadau gorau.  Ar hyn o bryd, mae 

hi ym Mhlas Pengwaith, a gobeithio’n 

fawr iddi gael diwrnod da a bendithiol. 

 

Wythnos 

Cymorth Cristnogol 
Mai 13-19, 2012 

 

Mae Wythnos Cymorth Cristnogol wedi 

cyrraedd eto, a byddwn yn gwneud y 

casgliad blynyddol.   

 

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.   
 

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 cyn-

nes 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.  

Bydd angen archebu bwyd ymlaen llaw.  

Ond nid oes rhaid prynu bwyd.  Ceir 

manylion pellach gan y Gweinidog. 

 

Bydd unrhyw elw er budd Cymorth 

Cristnogol.   

Pwyllgor Cymanfa 
C yn h el i r  p w yl l g or  C ym a n fa 

Annibynwyr cylch Cwm-y-glo yn festri 

Capel Coch am 7.00 o’r gloch am 7.00 

o’r gloch nos yfory, nos Lun, Mai 14.  
Bydd y pwyllgor yn yr ystafell 

ddosbarth yn y cefn. 

 

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.   

 

Cyfarfod Gweddi Efe 
Cynhelir Cyfarfod Gweddi Efe yn Capel 

Coch am 7.00 o’r gloch nos Fercher, 

Mai 16.   

 

Pwyllgor Nant Padarn 
Cynhelir cyfarfod eglwysig i aelodau 

eglwys Nant Padarn yn festri capel Coch 
am 7.00 o’r gloch nos Lun, Mai 21.  

Gobeithio bydd modd i gymaint â phosib 

o’r aelodau fod yno.   

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.  

Cynhelir ymarferion yn Theatr Seilo, 

Caernarfon, am 1.00 o’r gloch, ddydd 

Sul nesaf, Mai 20, ac yna ym Mhafiliwn 

yr Eisteddfod am 4.30 o’r gloch, ddydd 

Iau, Mai 31. 

Cyngerdd  
 

Festri Ebeneser 

Nos Iau, Mai 17 

am 7.30 p.m.  
 

 dan nawdd  

Seindorf Arian Deiniolen  

Elw at Gronfa Adeiladau 

Ebeneser  


