
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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  

 

Mehefin 10 

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

 Owen, Bethesda 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Mai 23: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisrawaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Mai 27 (Sulgwyn): Bydd yr 

Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch, a 

gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 

Parchg Trefor Lewis, Hen Golwyn. 
  

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Lun, Mai 21: Pwyllgor eglwys 

Nant Padarn am 7.00 o’r gloch. 

Nos Fercher, Mai 23: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisrawaun am 7.00 o’r gloch. 

Nos Iau, Mai 24: Pwyllgor Adeiladau 

am 7.00 o’r gloch. 

Nos Wener, Mai 25: Cwis Teuluol yng 

Ngwesty’r Dolbadarn am 7.00 o’r 
gloch. 

Dydd Sul, Mai 27 (Sulgwyn): Cynhelir 

Oedfa deulu am 10.30 o’r gloch a 

gwasanaethir am 5.30 o’r gloch gan y 

Gweinidog.  

 

 REHOBOTH 

Dydd Sul, Mai 27 (Sulgwyn): Y 

Gweinidog am 2.00 o’r gloch. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

 

Mehefin 10 

 10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

   5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

 
 

Noson Gwis 
 

Bydd CICiau yn cynnal Noson Gwis 

yng Ngwesty Dolbadarn am 7.00 o’r 

gloch nos Wener, Mai 25.  Rydym wedi 

gwahodd teuluoedd CICiau ac Ysgolion 

Sul Llanberis a Deiniolen, a bydd 

croeso cynnes i aelodau’r eglwysi hefyd 

i ymuno â ni am noson o hwyl.. 
 

Bydd y cwestiynau wedi eu paratoi yn 

arbennig fel eu bod yn addas i’r hynaf 

a’r fengaf ohonom.   

 

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 Gweini-

dog. 
 

Pris mynediad fydd £2 i oedolion a £1 i 

blant, er budd Cymorth Cristnogol.   

 

Nos Wener yr wythnos hon 

Croeso i bawb 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 501 - Dydd Sul, 20 Mai, 2012 

Un o’r dyddiau mwyaf syfrdanol a 

welodd disgyblion Iesu oedd y dydd Iau 

hwnnw, ddeugain niwrnod wedi Sul y 

Pasg, pan esgynnodd yr Iesu i’r nef.  

Ychydig iawn o sylw a rown ni i Ddydd 

Iau Dyrchafael, mwya’ piti.  Oherwydd 

mae’r digwyddiad a nodir gan y dydd 

hwn o’r pwys mwyaf. 

Ac mewn gwirionedd, dyna’n union y 

dylid ei bwysleisio gyntaf wrth sôn am 

yr Esgyniad, mai digwyddiad ydoedd.  

Nid ffuglen, er y gellir yn hawdd 

ddychmygu adran ‘effeithiau arbennig’ 

byd y ffilmiau yn cael hwyl wrth geisio 

cyfleu’r olygfa.  Ffaith yw’r Esgyniad.  

Codwyd Iesu oddi ar y ddaear yng 

ngŵydd ei ddisgyblion, ac fe welson 

nhw fo’n cael ei gipio ymaith mewn 
cwmwl.  Digwyddiad go iawn, ond 

digwyddiad goruwchnaturiol yn amlwg.  

Ac nid dyna ddiwedd yr elfen 

oruwchnaturiol chwaith, oherwydd fe 

welodd y disgyblion hefyd ddau angel a 

ddywedodd wrthynt fod Iesu wedi 

mynd i’r nef ac y byddai ryw ddydd yn 

dod yn ei ôl. 

Dyma’n amlwg un o ddigwyddiadau 

mawr bywyd a gweinidogaeth yr 

Arglwydd Iesu Grist, ac ni ddylid ei 

anwybyddu.  Cyfaddefodd Tony Blair 

fwy nag unwaith iddo beidio â sôn 

gormod am ei ffydd pan oedd yn Brif 

Weinidog rhag i bobl ei ystyried yn 

‘nutter’.  Tybed a fu Cristnogion yn 

dawel am yr Esgyniad am yr un 

rheswm, nad oeddent hwythau chwaith 
am gael eu cyfrif yn ffyliaid am gredu 

bod Iesu wedi ymadael â’i bobl trwy 

gael ei symud o’r ddaear i’r nefoedd? 

Dywed yr Esgyniad sawl peth wrthym 

am yr Arglwydd Iesu.  Dywed yn 

gyntaf fod Iesu’n fyw.  Atgyfododd 

fore’r Pasg, ac ni bu farw wedyn.  Ni 

ddychwelodd i unrhyw fedd, ond fe’i 
cymerwyd yn ei gorff atgyfodedig i’r 

nefoedd.  A mwya’ y meddyliwn ni am 

hyn, mwya’ rhyfeddol ydyw. 

Dywed wrthym wedyn fod Iesu Grist 

yn teyrnasu.  Esgyn i’w orsedd a 

wnaeth y Brenin hwn, ac oherwydd 

hynny gwasanaethu’r Brenin a’i addoli 

yw’r peth gweddus i’w wneud.  Wrth 
sôn am adnabod Iesu a’i ddilyn, mor 

bwysig yw i ni beidio â’i dynnu i lawr 

i’n lefel ni ein hunain, ond cofio’n 

hytrach mai person i’w ogoneddu â’n 

geiriau a’n gweithredoedd yw hwn.       

A dywed wrthym hefyd fod Iesu’n 

eiriol drosom.  Hynny yw, mae’n 
gweddio drosom.  Daeth i lawr o’r nef 

unwaith i’n gwaredu, a gorffennodd y 

gwaith hwnnw trwy farw trosom ac 

atgyfodi.  Ond ers iddo esgyn i’r 

nefoedd, bu’n gwneud gwaith arall ar 

ein rhan trwy weddio drosom.  A 

diolchwn am ei eiriolaeth sy’n parhau 

o hyd, ac yntau ar ei orsedd yn 

gweddio ar i ni brofi bendithion a nerth 

yr Arglwydd Dduw bob dydd.  

Dyrchafael 



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.  

 
Bydd oedfa yn Capel Coch am 10.00 

o’r gloch.  Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 

o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.30 o’r 

gloch gan Mr John H Hughes. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfaon yn 

Neiniolen am 9.30 a 5.00 o’r gloch a 

chynhelir yr Ysgol Sul am 10.15 o’r 

gloch. 

 

Ni fydd oedfa yn Rehoboth. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion at Mr Elwyn    

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

Gweledfa, Deiniolen, a Mrs Elisabeth 

Griffiths, Rallt Goch Ceunant, Llanberis  

yn Ysbyty Eryri a Mrs Myfanwy     

Thomas, Bron Wyddfa, Nant Peris yng 

Nghartref Cerrig Yr Afon, Y Felinheli.  

Pwyllgor Cymanfa’r 

Presbyteriaid 
C yn h e l i r  P w yl l g or  C ym a n fa 

Presbyteriaid Dosbarth Padarn yng 

nghapel Cysegr, Bethel am 7.00 o’r 

gloch nos Fercher, Mai 30.  Gofynnir i’r 

eglwysi sicrhau cynrychiolwyr i’r 

pwyllgor os gwelwch yn dda.   

 

Pwyllgor Nant Padarn 
Cynhelir cyfarfod eglwysig i aelodau 

eglwys Nant Padarn yn festri capel 

Coch am 7.00 o’r gloch nos yfory, nos 

Lun, Mai 21.  Gobeithio bydd modd i 

gymaint â phosib o’r aelodau fod yno.   

 

Pwyllgor 
Cynhelir Pwyllgor Adeiladau Capel 

Coch nos Iau yr wythnos hon, Mai 24, 

am 7.00 o’r gloch i drafod y gwaith o 

atgyweirio’r llwybr at ddrws y festri. 

Cymorth Cristnogol 

Llanberis 
 

Oherwydd prinder casglyddion, ni 

lwyddwyd i ymweld ag amryw o 

strydoedd Llanberis gyda’r amlenni 

casglu yr wythnos ddiwethaf.  Felly, 

mae amlen gyda’r rhifyn hwn o Gronyn 

os oes rhai ohonoch eisiau cyfrannu 

ond heb gael cyfle i wneud hynny yn 

ystod yr wythnos.  Os cawsoch amlen 

trwy’r drws yr wythnos diwethaf, 

taflwch yr amlen hon.  Ond na 
chawsoch amlen, a’ch bod eisiau 

cyfrannu at y casgliad, yna rhowch eich 

rhodd yn yr amlen a’i dychwelyd i’r 

Gweinidog, neu gofynnwch i rywun 

arall ddod â hi yma i Cilfynydd, neu i 

Capel Coch y Sul nesaf.  Diolch yn 

fawr iawn. 

Bws i’r Eisteddfod  
Ym mhwyllgor Cymanfa Annibynwyr 

Cylch Cwm-y-glo nos Lun diwethaf 

cwblhawyd trefniadau’r bws i Oedfa 

Eisteddfod yr Urdd yng Nglynllifon 
ddydd Sul, Mehefin 3. 

 

Mae’r oedfa’n cychwyn am 9.30 o’r 

gloch, ac felly bydd angen i’r bws 

gychwyn ychydig yn gynharach nag a 

gyhoeddwyd o’r blaen.  Bydd yn 

cychwyn o Lanberis (wrth siop Spar) 

am 8.10 o’r gloch ac o Ddeiniolen (wrth 

yr Ysgol) am 8.30 o’r gloch.  Pris y bws 

i oedolion fydd £4 (neu lai, yn dibynnu 

ar faint fydd arno).  Ni fydd angen i’r 

plant dalu.  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.     

 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Mrs Eirian Jones, 

Stryd Newydd, Deiniolen yn ei 

phrofedigaeth o golli ei nai, Iwan, yng 

Nghaerdydd.   

 

Cyngerdd  
Cynhaliwyd Cyngerdd yn festri 

Ebeneser nos Iau diwethaf, Mai 17 er 

budd Cronfa Adeiladau Ebeneser.  

Diolch yn fawr i Mr Meirion Jones am 

drefnu’r cyngerdd ac i bawb a 

gymerodd ran ynddo: Seindorf Arian 

Deiniolen dan arweiniad Gavin Saynor 

a Lois Eifion; Lleisiau Llanbabs dan 
arweiniad Lyndsey Vaughan Pleming 

ac Eleri Owen; Sian ac Emyr Gibson; 

Annette Bryn Parri; Bedwyr Parri; 

Osian Trefor; Lyndsey eto (fel 

unawdydd); a’r arweinydd, Gwyn Parri.  

Diolch hefyd i’r gynulleidfa gref a 

ddaeth yno i gefnogi’r ymdrech. 

Wythnos 

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

o’r gwaith o gasglu o ddrws i ddrws yn 

ystod Wythnos Cymorth Cristnogol yr 

wythnos ddiwethaf. 

 

Cyfarfod Misol 
Cyfarfu Henaduriaeth Arfon yn 

Neiniolen nos Fawrth ddiwethaf.  

Croesawyd pawb yno ar ran eglwys 

Cefnywaun gan Miss Marian Jones, a hi 

hefyd a arweiniodd y defosiwn ar 
ddechrau’r cyfarfod.  Mrs Margaret 

Cynfi Griffith oedd yr organyddes.  Yn 

ystod y cyfarfod, cawsom gyfle i 

ddweud ein bod wedi codi dros £3,000 

at Gronfa’r Adeiladau yn ddiweddar, a 

chafwyd cyfle hefyd i ddiolch i Mrs 

Margaret Griffith a Miss Marian Jones 

am eu gwasanaeth fel blaenoriaid.  Y 

Parchg Eric Jones, Bangor oedd yn 

arwain y gwasanaeth Cymun. 

 

Dosbarth Beiblaidd 
Cynhelir Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth 

yn Yr Haciau, Penisrawaun am 7.00 o’r 

gloch nos Fercher, Mai 23.   
 

Oedfa’r Eisteddfod 
Bydd oedfa ym Mhafiliwn Eisteddfod yr 

Urdd yng Nglynllifon fore Sul, Mehefin 

3.  Bydd rhai o blant hynaf yr Ysgolion 

Sul (blwyddyn 3-6 a blynyddoedd 

cynnar yr Ysgol Uwchradd) yn canu yng 

nghôr ysgolion Sul dalgylch yr 

Eisteddfod.  Cynhelir ymarfer yn 

Theatr Seilo, Caernarfon heddiw am 

1.00 o’r gloch ac yna ym Mhafiliwn yr 
Eisteddfod am 4.30 o’r gloch, ddydd 

Iau, Mai 31. 


