
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Mai 19 
10.00 a.m. - Mr John H Hughes  
 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 

 

Mehefin 2 
10.00 a.m. - Mr Euron Hughes  

 11.15 a.m. - DIM YSGOL SUL  

  5.00 p.m. - Mr Huw Tegid Roberts 

CICiau 
Dafydd a Gwenno oedd yn arwain 

cyfarfod CICiau yn Capel Coch nos 

Wener.  Diolch yn fawr iawn iddynt am eu 

gwaith unwaith eto. 

 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Dydd Sul, Mai 26:  Cynhelir yr Ysgol Sul 

am 10.15 o’r gloch a gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan y Parchg Trefor Jones, 

Caernarfon. 

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Nos Fercher, Mai 22: Cyfarfod i aelodau 

Nant Padarn yn Capel Coch am 7.00 o’r 

gloch. 

Nos Wener, Mai 24: Cynhelir CICiau am 

7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Mai 26:  Cynhelir Oedfa Deulu 

am 10.30 o’r gloch ac Oedfa MOLI am 

5.00.   

 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Mai 26:  Gwasanaethir am 2.00 

o’r gloch gan y Gweinidog. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

 

Mehefin 2 
  9.30 a.m. - Y Gweinidog 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Cymorth Cristnogol 

 

 

Diolch yn fawr 

 

iawn i 

 

bawb a fu’n  

 

casglu o ddrws  

 

i ddrws  

 

yr wythnos ddiwethaf 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 546 – Y Sulgwyn, 19 Mai, 2013 

Fe rown ni lai o sylw o lawer i’r 

Sulgwyn nag i’r Nadolig a’r Pasg.  Mae 
mwy nag un rheswm am hynny.  Mae 

i’r ddwy ŵyl arall stori fwy cyfarwydd 

am eu bod yn sôn am yr hyn a 

ddigwyddodd i Iesu Grist.  Mae geni a 

marw yn sicr yn nes at brofiad pobl nag 

yw’r hyn a ddisgrifir yn Actau 2 am 

ddyfodiad yr Ysbryd Glân mewn nerth 

ar y disgyblion. 

Chewch chi mo’r enw ‘Sulgwyn’ yn y 

Beibl gan mai wrth yr enw ‘Pentecost’ 

y cyfeirir at yr ŵyl yno.  A phan 

soniwn ni am y Pentecost, cyfeirio 

ydym at dywalltiad yr Ysbryd ar y 

disgyblion.  Ond roedd y Pentecost yn 
hen ŵyl a ddethlid bob blwyddyn gan 

yr Iddewon.  Dweud mae’r Beibl mai 

ar y Pentecost y digwyddodd yr hyn a 

ddarllenwn amdano yn Actau 2.  Ac o’r 

diwrnod hwnnw ymlaen, mae Gŵyl y 

Pentecost i’r Cristion yn cyfeirio’n 

uniongyrchol at y digwyddiad nerthol 

hwn.  Digwyddodd yr un peth yn union 

gyda’r Pasg wrth gwrs.  Cofio’r 

waredigaeth o’r Aifft a wnai’r Iddewon 

ar yr ŵyl honno.  Ond wedi i Iesu gael 

ei groeshoelio ac atgyfodi ar y Pasg, 

cofio’r digwyddiadau hynny a wna’r 

Eglwys Gristnogol ar yr ŵyl hon bob 

blwyddyn. 

Ond er bod i’r Pentecost (fel y Pasg 

felly) arwyddocad newydd i’r Cristion, 

ni ddylem anwybyddu’r hen ŵyl yn 

llwyr.  Mae gan honno rywbeth i’w 

ddweud wrthym hefyd oherwydd nid 

cyd-ddigwyddiad oedd i’r Ysbryd gael 

ei anfon ar yr ŵyl honno.  Ystyr y gair 

Pentecost yw pum deg, a defnyddid yr 
enw ar yr hen ŵyl am fod honno’n 

cael ei chynnal 50 niwrnod wedi’r 

Pasg.  (Dau enw arall arni oedd ‘Gŵyl 

y Cynhaeaf’ a ‘Gŵyl yr Wythnosau’, i 

gan mai gŵyl i ddathlu diwedd y 

cynhaeaf grawn oedd hi, a’i bod yn 

cael ei chynnal saith wythnos wedi’r 

Pasg.   

Roedd yn addas iawn mai ar un o hen 

wyliau’r cynhaeaf y cafwyd cynhaeaf 

ysbrydol o 3,000 o bobl ar y dydd y 

tywalltwyd yr Ysbryd ar y disgyblion.  

Do, daeth cymaint â hynny o bobl i 

gredu yng Nghrist a dod yn rhan o’r 
Eglwys Gristnogol ar ddydd y 

Pentecost.   

Mae’n debyg hefyd bod yr Iddewon 

erbyn dyddiau Iesu Grist yn cysylltu’r 

Pentecost â chofio Duw’n rhoi’r 

Ddeddf  ar Fynydd Sinai, gan y credid 

bod y Deg Gorchymyn wedi ei roi 50 

diwrnod wedi’r Ecsodus o’r Aifft.  Os 

felly, mae’n bosibl y byddai eto’n 

addas mai ar yr ŵyl hon y tywalltodd 

Duw ei Ysbryd ar y disgyblion.  

Oherwydd fe all yr ŵyl bellach ein 

hatgoffa mai un o’r pethau y mae Duw 
yn ei wneud trwy ei Ysbryd Glân yw 

rhoi ei Gyfraith yng nghalonau ac ym 

meddyliau ei bobl.  Dathlwn yr ŵyl 

felly yn llawen ac yn ddisgwylgar.   

Pentecost 



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 o’r 

gloch gan Mr John H Hughes. Diolch 

iddo unwaith eto.  Bydd yr Ysgol Sul 

am 11.15 o’r gloch.  Gwasanaethir am 

5.00 o’r gloch gan Mrs Nesta Davies, 

Abergele.  Croeso cynnes iddi a diolch 

am  ei gwasanaeth. 

   

Cynhelir Oedfa Deulu yn Neiniolen am 

10.00 o’r gloch a gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.   

 

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, a Mr Myrddyn Pritchard, 1 
Ffordd Padarn, Llanberis yn Ysbyty 

Gwynedd.   

 

Cymorth Cristnogol 
Diolch yn fawr iawn i bawb a fu’n 

helpu gyda chasgliad Wythnos Cymorth 

Cristnogol yr wythnos ddiwethaf.  

Diolch hefyd i bawb a gyfrannodd.  

Cewch wybod faint a gasglwyd wedi i’r 

arian gael ei gyfrif. 
 

Cymanfa Annibynwyr 
Cynhaliwyd Cymanfa Annibynwyr y 
cylch yn Capel Coch bnawn Sul 

diwethaf, Mai 12.  Daeth cynulleidfa 

dda ynghyd, a chafwyd cymanfa 

arbennig iawn.  Llywyddwyd gan y 

Gweinidog ac roedd y gwasanaeth 

dechreuol yng ngofal ieuenctid Capel 

Coch, Megan, Iolo, Sion Ifan, Llyr ac 

Aled Sion.  Diolch iddynt am eu gwaith 

da.  Mrs Susan Williams, Ceunant, 

Llanrug oedd yn arwain y canu a’r 

addoliad, a chafwyd neges arbennig gan 

Andrew Settatree.  Diolch i’r ddau 

ohonynt am eu cyfraniad arbennig i’r 

oedfa.  Roedd paned a chacen i bawb ar 

ddiwedd yr oedfa a diolch i bawb a fu’n 

helpu gyda pharatoi’r festri a gweini’r 

te.  Roedd yn gymanfa fendithiol iawn 
unwaith eto.  Gwnaed casgliad o £46.46 

at Gynllun EFE.   

 

Derbyniwyd y neges hon yn ystod yr 

wythnos oddi wrth Mrs Ann Evans, 

Penisarwaun,  Ysgri fenyddes  y 

Gymanfa. 

 

Annwyl Aelodau a Phlant yr Ysgol Sul 

yn Capel Coch 

 

Dymunir diolch o galon i’r plant am eu 

cyfraniad dechreuol clodwiw; i chi, am 

y paratoadau trylwyr; ac i’r merched 

am y te bach croesawus i gloi’r 

Gymanfa lwyddiannus o dan ofal Susan 

ac anerchiad bywiog Andrew.   
 

blaenoriaid y diwrnod hwnnw, dim ond 

dangos ein bod o blaid y syniad.  Ni 

fyddwn yn ethol blaenoriaid newydd 

am rai wythnosau eto.  Bydd angen aros 
tan ar ôl cyfarfod nesaf yr Henaduriaeth 

sydd i’w gynnal ym mis Gorffennaf, ac 

felly yn ôl pob tebyg ym mis Medi y 

byddwn yn ethol blaenoriaid.  Bydd 

hynny’n rhoi mwy na digon o amser i 

feddwl pwy i’w dewis. 

 

Cwrs Plant 
Mae deg o blant Capel Coch wedi bod 

ar y cwrs plant yng Ngholeg y Bala ers 

pnawn Gwener.  Byddant yn dod adref 

ar ôl cinio heddiw. 

Roedd yno 10 o blant o Gapel y Rhos, 

Llanrug ac 8 o Gapel Cysegr, Bethel 

yno gyda nhw.  Diolch yn fawr iawn i 

Andrew am fynd yno gyda nhw. 

Cawn fwy o hanes y cwrs yr wythnos 
nesaf gobeithio.  Efallai y cawn gyfle i 

gael peth o’r hanes yn yr Oedfa Deulu 

yn Capel Coch fore Sul nesaf hefyd. 

Dymuniadau da 
Llongyfarchiadau i Tomos Parry, 

Rhiwerfa, Llanberis ar gael ei dderbyn i 

wneud gwaith ymchwil ar gyfer 

Doethuriaeth mewn Mathemateg ym 
Mhrifysgol Goettingen, Yr Almaen. 

 

Mae Prifysgol Goettingen yn un o 

glasuron academaidd Ewrop ac 

anrhydedd i Tomos yw cael y fraint o 

wneud ei waith ymchwil yno. 

 

Yr ydym yn falch dros ben o 

gampwaith Tomos ac yn dymuno iddo 

lwyddiant eto yn ei astudiaethau. 

 

John H Hughes 

Dim Cwis! 
Fel y soniais yr wythnos ddiwethaf ni 

fydd y cwis a gyhoeddwyd yn y 

Caernarfon & Denbigh er budd 

Cymorth Cristnogol ar gyfer nos Wener, 

Mai 25 yn cael ei gynnal.  Camgymeriad 

oedd y nodyn yn y papur. 

 

Nant Padarn 
Cynhelir cyfarfod arbennig i aelodau 

Nant Padarn yn Capel Coch am 7.00 o’r 

gloch nos Fercher, Mai 22 i drafod safle 

Nant Padarn.  Gobeithio bydd modd i 

gymaint â phosibl o’r aelodau fod yn 

bresennol. 

 

Mae angen penderfynu beth i’w wneud 

â’r safle a byddwn yn awgrymu bod y 

safle’n cael ei werthu oherwydd na ellir 

bellach ragweld y bydd yr eglwys yn 

gwneud unrhyw ddefnydd ohono eto. 

 

Cyfarfod Misol   
Cynhaliwyd Cyfarfod o Henaduriaeth 

Arfon yng nghapel Rehoboth nos 

Fawrth, Mai 14 dan arweiniad llywydd 

yr Henaduriaeth, Mrs Lowri Prys     

Roberts Williams, Brynrefail.  Roedd 

gwasanaeth y Cymun dan arweiniad y 

Parchg Trefor Jones, Caernarfon. 

 

Diolch yn fawr i Mr Gareth Jones am 

chwarae’r organ ac i Miss Dilys Mai 
Roberts a Mr Colin Jones am eu helpu  

gyda’r Cymun. 

 

Blaenoriaid 
Yn ystod yr oedfaon yn Capel Coch y 

Sul nesaf, Mai 26 byddwn yn gofyn i 

aelodau Capel Coch bleidleisio o blaid 

yr egwyddor o ddewis blaenoriaid 

newydd.  Cofiwch na fydd angen enwi 

neb y Sul nesaf gan na fyddwn yn dewis 


