
Coleg y 

Bala 
Gobeithio’n fawr 

bod y tywydd wedi 

bod yn braf ers 

dydd Gwener! 

 

Mae 13 o blant yr Ysgol Sul yn 

Llanberis wedi dod i Goleg y Bala.  

Mae yno ryw 18 o Lanrug hefyd, ac 

felly mae’n griw da ar gyfer y 

penwythnos o hwyl a dysgu. 

 

Gweddiwn y bydd y plant yn dysgu 

mwy am Iesu Grist, ac y bydd eu 

hymweliad â’r Coleg yn fendith fawr 

iddynt.   Un o’r pethau arbennig am y 

cyrsiau hyn ydi’r cyfle a gaiff y plant i 

ddysgu am yr Efengyl mewn lle 

gwahanol, a gweld pobl ifanc yn arwain 

y cyrsiau ac yn dangos mor bwysig 

iddynt hwy yw’r Arglwydd Iesu Grist.     

 

O’m rhan fy hun, dwi wedi bod yn 

edrych ymlaen ers wythnosau i weld 

pwy ydi’r dyn bach yn y llun oedd ar y 

posteri’n hysbysebu’r cwrs! 

 

Dewis blaenoriaid 

Cynhelir y bleidlais i ethol blaenoriaid 

newydd i eglwys Cefnywaun yn ystod 

yr oedfa nos Sul, Mehefin 19. 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Mai 25: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch.   

Dydd Sul, Mai 29: Ysgol Sul am 10.15 

o’r gloch, ac oedfa dan arweiniad Mr 

Aled Ifan, Bangor am 5.00 o’r gloch 

 

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Mai 25: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch.   

Dydd Sul, Mai 29: Oedfaon am 10.00 a 

5.30 yng ngofal y Gweinidog (Oedfa 

Fedydd yn y bore).  Ysgol Sul am 11.15 

o’r gloch.    . 

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Mai 29: Ni fydd oedfa.      

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

 

Mehefin 5 

9.30 a.m. a 5.00 p.m. - Y Gweinidog 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

 2.00 p.m. - Cymanfa’r Annibynwyr yn 

  Ysgol Penisarwaun  

Y mis nesaf - Llanberis 
 

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 

 

Mehefin 5 

10.00 a.m. a 5.30 p.m. - Y Parchg Huw 

  Pritchard, Llangefni 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

2.00 p.m. - Cymanfa’r Annibynwyr yn 

  Ysgol Penisarwaun  

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 455 - Dydd Sul, 22 Mai, 2011 

Twr CN 

Mae’r CN Tower (Twr Cenedlaethol 

Canada) yn Nhoronto hanner uchder yr 

Wyddfa!  Mae’r Wyddfa’n 1085 medr 

o uchder a’r Twr yn 553 medr.  Mi 

gewch chi gerdded neu fynd ar y tren i 

ben yr Wyddfa.  Mi gewch chi 

ddringo’r Twr, ar droed neu mewn 

lifft.  Ond o fis Awst ymlaen fe gewch 

chi hefyd fynd am dro o amgylch y 

twr, ar silff agored bum troedfedd o 

led, 350 medr oddi ar y llawr (neu un 

rhan o dair o uchder yr Wyddfa!)  Fydd 

yna ddim math o ffens o amgylch y 

silff; ond byddwch yn falch o wybod y 

byddwn yn gwisgo harnes gyda weiren 

yn sownd ynddi i’ch cysylltu wrth   

gylch o fetel o amgylch y twr.  

Fyddaf fi ddim yn rhuthro i dalu £111 

am y fraint o gael cerdded rownd y twr 

am hanner awr!  Ond mae’n debyg y 

bydd yna ddigon o bobl yn awyddus i 

wneud hynny gan fod gweithgareddau 

mentrus o bob math mor boblogaidd y 

dyddiau hyn.     

Mae’n bosib iawn mai arwydd o ofn a 

diffyg menter ar fy rhan i yw’r ffaith 

na fyddwn yn ystyried mynd yn agos at  

silff agored y Twr Toronto.  Ac mae’n 

rhaid i mi gyfaddef fy mod yn ei chael 

yn anodd i benderfynu beth i’w feddwl 

o’r bobl a fydd yn gwneud hynny.  

Dylwn i edmygu eu dewrder ynteu 

weld bai arnynt am fod mor ffôl?  Dwi 

ddim yn siwr, ac mi gewch chi 

benderfynu. 

Ar un wedd, mae’n rhaid edmygu eu 

dewrder am fentro cerdded ar silff gul 

o amgylch adeilad mor uchel.  A hefyd 

edmygu eu ffydd!  Oherwydd bydd 

gofyn i’r bobl hyn roi eu holl 

ymddiriedaeth yn y weiren a fydd yn 

cydio wrth y cylch haearn a fydd yn 

sownd wrth y twr.  Dyna fydd yn eu 

cadw’n ddiogel, ac yn hynny o beth, 

maen nhw’n debyg i bobl sy’n rhoi eu 

holl ymddiriedaeth yn Iesu Grist i fod 

yn Waredwr iddynt.  Ffydd ydi credu 

bod y weiren yn ddigon saff a chadarn 

i’w cadw rhag syrthio dros ymyl y twr, 

a ffydd ydi credu bod Iesu Grist yn 

ddigon i’n cadw ninnau rhag gorfod 

dioddef canlyniadau ein pechod. 

Ond ar wedd arall,mae’n anodd peidio 

meddwl mai rhyfyg ffôl yw’r fath 

weithgaredd.  Mae mwy na digon  o 

beryglon yn ein byd heb i ni fynnu creu 

rhai newydd.  Beth petai’r harnes neu’r 

weiren yn torri?  Beth petai’r cyffro’n 

ormod i galon wan?  Mae rhai pobl yn 

gorfod wynebu sefyllfaoedd peryglus 

wrth gyflawni eu gwaith, ond a oes 

raid i bobl eu rhoi eu hunain mewn 

peryg er mwyn adloniant a hwyl?  Ac 

felly, yn hytrach nag edmygu eu 

dewrder a’u ffydd, gellid dweud eu bod 

yn debyg i bobl sy’n rhyfygu yn eu 

perthynas efo Duw.  Maen nhw’n 

gwthio’r ffiniau, yn mentro ymhellach 

oddi wrth Dduw o hyd, ac eto’n 

disgwyl i Dduw ofalu amdanynt a’u 

gwarchod rhag niwed.        



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.   

 

Yn oedfa’r bore yn Capel Coch bydd yr 

addoliad wedi ei seilio ar rai o hoff 

emynau’r aelodau.  Cynhelir oedfa am 

5.30 hefyd dan arweiniad yr aelodau.  

Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch. 

 

Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch,  a byddaf fi’n arwain yr 

oedfa am 5.00 o’r gloch. 

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

Dim Gronyn. 

Am resymau arbennig, ni chyhoeddwyd 

G r o n y n  y  S u l  d i w e t h a f .  

Ymddiheuriadau am hynny.  Yn 

rhyfedd iawn, yr union wythnos y 

methwyd â’i gyhoeddi oedd yr wythnos 

brysuraf o ran ymwelwyr â’r wefan!  

Bosib iawn bod pawb yn chwilio am y 

Gronyn coll! 

Cofion 
Cofion gorau at Mrs Mair Jones, 

Arddol, Bethel a Mrs Bet Hughes, 

Adwy’r Mynydd, Deiniolen yn Ysbyty 

Eryri; a Mrs Eirlys Williams, 3 Pentre 

Helen, Deiniolen a Mrs Annie Wilson 

Evans, Manod, Ffordd Capel Coch, 

Llanberis yn Ysbyty Gwynedd. 

 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â theulu Mrs Peri     

Evans, 5  Hafod Oleu, Deiniolen, a fu 

farw yn Ysbyty Gwynedd fore Gwener 

diwethaf, Mai 20.  Roedd wedi bod nôl 

a blaen rhwng Ysbyty Eryri ac Ysbyty 

Gwynedd yn ddiweddar.  Anfonwn ein 

cofion cynnes at ei phriod, Iorwerth, a’r 

teulu cyfan yn eu colled a’u hiraeth.   

 

Ychydig ddyddiau’n gynharach  roedd  

Mr a Mrs Evans  newydd ddathlu 60 

mlynedd o fywyd priodasol.  Bu’n 

wraig a mam nain llawn cariad a gofal 

am ei theulu, ac roedd yn gymeradwy 

dros ben ymhlith ei chymdogion a’i 

ffrindiau.  Roedd yn wraig hwyliog 

iawn a bu’n ffyddlon i’r oedfaon nes 

i’w hiechyd dorri.  Roedd yn arbennig o 

hoff o ganu emynau, ac wrth ei bod 

mewn cymanfa.   

 

Cymorth Cristnogol 
Daeth Wythnos Cymorth Cristnogol i 

ben neithiwr.  Diolch yn fawr iawn i 

bawb a fu’n helpu gyda’r casgliad o 

ddrws i ddrws yn Neiniolen a Llanberis.  

Diolch yn arbennig i Mr a Mrs Neville 

Thorman Jones am drefnu’r casgliad yn 

Neiniolen eleni eto.   

 

Ni lwyddwyd i fynd o amgylch poc 

cartref yn Llanberis eleni am nad oedd 

digon o gasglyddion.  Felly, os na 

chawsoch gyfle i gyfranbnu at y 

casgliad, a’ch bod eisiau gwneud 

hynny, cysylltwch â’r Gweinidog yn 

ystod yr wythnos nesaf yma os 

gwelwch yn dda, ac mi drefnwn ni i chi 

gael amlen i roi eich cyfraniad ynddi. 

 

  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’.   

 

HIV Lesotho 
Mae Dr Graham Thomas, Cwm y glo, 

wedi treulio cyfnodau ers rhai 

blynyddoedd yn gwasanaethu mewn 

clinigau yn Lesotho.  Bydd aelodau 

Cymdeithas Undebol Deiniolen yn 

cofio, mae’n debyg, iddo ddod atom 

ryw ddwy flynedd yn ôl i sôn am y 

gwaith hwnnw. 

 

Nos Iau nesaf, Mai 26, yn Eglwys Sant 

Peris, Nant Peris, bydd cyfle i glywed 

am y datblygiadau diweddaraf yn y 

gwaith hwn yng nghwmni Graham a Dr 

August Basson. 

 

Byddant yn cyflwyno eu gweledigaeth 

ar gyfer y gwaith pwysig a wneir mewn 

clinigau HIV yn Lesotho, y wlad fechan 

sydd fel rhyw ynys yng nghanol gwlad 

fawr De Affrica.   

 

Estynnir gwahoddiad cynnes i bawb i’r 

cyfarfod hwn.  Bydd yn cychwyn am 

7.30 o’r gloch.  

 

‘Bwyd, nid newyn;  

Gobaith, nid anobaith;  

 Iechyd, nid HIV’  

 

 

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  

 

 

 

 

 

 


