
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 

Dafydd Pritchard oedd y cwisfeistr, a 

chafwyd cymysgedd da o gwestiynau.  

Diolch iddo am fynd i drafferth i baratoi 

cwestiynau mor addas ar gyfer pob 

oedran.  Diolch hefyd wrth gwrs i Mr 
Aneurin Jones am gael cynnal y cwis yn 

y Dolbadarn unwaith eto.   

 

Gwnaed £47.64 at Gymorth Cristnogol. 

 

 Pwyllgor Undeb 
Bydd cyfarfodydd blynyddol Undeb yr 

Annibynwyr yn cael eu cynnal ym 

Mangor ymhen y flwyddyn, ym mis 

Mehefin 2013.  Ond bydd y trefniadau 

a’r croeso yng ngofal holl eglwysi’r 

Cyfundeb y tro hwn yn hytrach nag 

eglwysi cylch Bangor yn unig.  Er 

mwyn rhoi cychwyn ar y gwaith, 

cynhelir pwyllgor yng Nghapel Coffa, 
Cyffordd Llandudno, am 7.00 o’r gloch, 

nos Iau, Mai 31.  Gofynnir i holl 

eglwysi Annibynnol y Cyfundeb anfon 

o leiaf un cynrychiolydd i’r cyfarfod 

hwn. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Mehefin 30: Pwyllgor 

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 

Cymanfa Presbyteriaid Dosbarth Padarn 
yng nghapel Cysegr, Bethel am 7.00 o’r 

gloch. 

Dydd Sul, Mehefin 3: Ni fydd oedfa 

yn y bore gan fod bws yn mynd i’r 

oedfa yn Eisteddfod yr Urdd yng 

Nglynllifon.  Bydd y bws yn cychwyn 

oddi wrth Ysgol Gwaun Gynfi am 

8.20 o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan y Gweinidog.   

  

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Mehefin 30: Pwyllgor 
Cymanfa Presbyteriaid Dosbarth Padarn 

yng nghapel Cysegr, Bethel am 7.00 o’r 

gloch. 

Dydd Sul, Mehefin 3: Gwasanaethir 

am 10.00 a 5.30 o’r gloch gan y Parchg 

John Owen, Rhuthun.  Ni fydd Ysgol 

Sul gan fod rhai o’r plant yn cymryd 

rhan yn y gwasanaeth yn Eisteddfod yr 

Urdd yng Nglynllifon.   Bydd y bws yn 

cychwyn o’r tu allan i’r Spar am 8.00 

o’r gloch.   
 

 REHOBOTH 

Dydd Sul, Mehfin 3: Ni fydd oedfa.   
 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 502 - Dydd Sul, 27 Mai, 2012 

Dywedir yn aml heddiw mai dydd pen 

blwydd yr Eglwys yw’r Sulgwyn neu’r 

Pentecost.  Mae’n hawdd deall pam fod 

pobl yn dweud hynny gan fod y 

Pentecost arbennig hwnnw pan 

dywalltodd Duw ei Ysbryd Glân ar y 

disgyblion yn fath o gychwyn newydd.  

O gael eu llenwi â nerth yr Ysbryd, aeth 

yr apostolion i gyhoeddi’r Efengyl, ac 

mae pregeth fawr Pedr ar Ddydd y 

Pentecost yn gychwyn effeithiol i’r 
cyhoeddi hwnnw.  Llanwyd hwy â’r 

Ysbryd, a dechreuasant bregethu Crist 

mewn ffordd nerthol iawn.  Ond nid 

dyma gychwyn pethau chwaith, ac nid 

dyma mae’n debyg ddydd geni’r 

Eglwys. 

Roedd yr Eglwys yn bod cyn hynny.  

Oherwydd beth yw’r Eglwys ond pobl 
arbennig Duw?  Yr Eglwys yw’r bobl y 

mae Duw wedi eu galw i fod yn deulu 

iddo’i hun.  Felly, roedd yr Eglwys yn 

bod cyn Dydd y Pentecost.  Roedd yn 

bod pan oedd y disgyblion disgwylgar 

gyda’i gilydd ar ôl i’r Iesu esgyn i’r 

nefoedd.  Roedd yn bod pan oedd y 

disgyblion dryslyd gyda’i gilydd wedi’r 

atgyfodiad.  Roedd yn bod pan oedd y 

disgyblion ofnus gyda’i gilydd wedi’r 

Croeshoeliad.  Roedd yn bod pan oedd 
y deuddeg disgybl a’r gwragedd ac 

eraill yn dilyn Iesu gyda’i gilydd.  

Roedd yn bod pan ddechreuodd Iesu 

alw’i ddisgyblion ar ddechrau’i 

weinidogaeth.  Ond roedd yn bod 

ymhell cyn hynny hefyd.  Roedd yr 

Eglwys yn bod yng nghyfnod yr Hen 
Destament, yn nyddiau’r proffwydi,  

yn nyddiau’r brenhinoedd, yn 

nyddiau’r barnwyr, yn nyddiau’r 

anialwch ac yn nyddiau’r Aifft.  Roedd 

hi’n bod o leiaf ers dyddiau Jacob ac 

Isaac ac Abraham.  Byth ers i Dduw 

wneud cyfamod ag Abraham, ac addo 

y byddai hwnnw a’i ddisgynyddion yn 

bobl arbennig iddo, bu Eglwys Dduw 

yn dwyn ei thystiolaeth i ffyddlondeb a 

chariad y Tad Nefol.   

Oherwydd hanfod yr Eglwys yw ei bod 

yn bobl arbennig i’r Arglwydd Dduw.  

A’r peth mawr a wnaed yn amlwg y 

Pentecost bythgofiadwy hwnnw yn 

Jerwsalem oedd bod terfynau’r Eglwys 

i gael eu hymestyn.  Yn hytrach na bod 

yn gymdeithas o bobl a oedd yn 

perthyn i un genedl yn unig, daw’r 
Eglwys i gynnwys pobl o bob cenedl 

dan haul.   

Yr hyn a ddathlwn heddiw yw nid yn 

gymaint ddechreuad yr Eglwys a’i 

geni, ond ei lledaeniad i gynnwys yr 

holl genehedloedd.  Nid edrych yn ôl at 

ddechreuadau’r Eglwys a wnawn ond 

edrych ymlaen at weld yr Eglwys – 
trwy nerth yr Ysbryd a dywalltwyd ar 

Ŵyl y Pentecost – yn cryfhau eto fel 

bod mwy a mwy o bobl, o bob cenedl, 

yn dod yn rhan ohoni.  Boed i 

derfynau’r Eglwys gael eu hymestyn 

yn ein hoes ac yn ein plith ni yn yr 

Ofalaeth hon yn nerth yr Ysbryd Glân.  

Ymestyn y terfynau 



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.  

 
Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch, a gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan y Parchg Trefor Lewis, 

Hen Golwyn.  Croeso cynnes iawn iddo 

yn ôl i Ddeiniolen unwaith eto, a diolch 

iddo am ei wasanaeth.  Mae’n rhyfedd 

meddwl bod pedair blynedd ar hugain 

ers iddo ymadael â Deiniolen ac 

eglwysi’r Ofalaeth! 

 

Byddaf fi’n arwain yr Oedfa Deulu yn  

Capel Coch am 10.30 o’r gloch, a’r 
oedfa am 5.30 o’r gloch. 

 

Byddaf yn arwain yr oedfa yn rehoboth 

am 2.00 o’r gloch. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion at Mr Owie Jones, 

3 Tai Gweledfa, Deiniolen yn Ysbyty 

Eryri a Mrs Myfanwy Thomas, Bron 

Wyddfa, Nant Peris sydd yng Nghartref 
Cerrig Yr Afon, Y Felinheli; a Mrs 

Glenys Roberts, Maes Gwylfa,        

Deiniolen yn Ysbyty Gwynedd..  

 

Marwolaeth 
Bu farw Mr Elwyn Morris, Oakfield, 

Ffordd Capel Coch, Llanberis yn       

Ysbyty Eryri echdoe, ddydd Gwener, 

Mai 25 wedi cystudd hir.  Estynnwn ein 

cydymdeimlad dwysaf i Mrs Helen 

Morris a Gareth a’r teulu yn eu colled.  

Roedd Mr Elwyn Morris yn ŵr tawel, 

bonheddig, yn weithiwr cydwybodol, 

yn aelod ffyddlon o’r eglwys yn Capel 

Coch, ac yn briod a thad a thaid 
ffyddlon a gofalus.  Diolchwn gyda’r 

teulu am y gofal da a gafodd yn Ysbyty 

Eryri dros yr wyth mis diwethaf.  Bydd 

yr angladd preifat ddydd Mercher. 

 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn yn ddwys â Robin ac 

Eryl Jones, Bod Emrys, 14 Stryd y 

Ffynnon, Llanberis yn eu profedigaeth o 

golli chwaer Robin, Mrs Jane Pritchard, 

Y Groeslon wythnos i ddydd Gwener, 

Mai 18 wedi cystudd hir.  Boed Duw yn 

nerth ac yn gysur i’r teulu cyfan.   

 

Cydymdeimlwn hefyd â theulu Blaen 
Cae Uchaf, Deiniolen yn y brofedigaeth 

o golli modryb, Miss Nancy Williams, 

Pentir yn 100 oed.   

 

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.   

Wythnos 

Cymorth Cristnogol 
Diolch eto i bawb a fu’n casglu arian yn 

ystod Wythnos Cymorth Cristnogol.   

 

Cyfanswm y casgliad yn Neiniolen 

oedd £650, a diolchwn yn arbennig i Mr 

a Mrs Neville Thorman Jones am 

drefnu gwaith yr wythnos.  Diolch he-
fyd wrth gwrs i bawb a gyfrannodd at y 

casgliad. 

 

Adroddiadau 

Blynyddol  
Erbyn hyn, cyhoeddwyd adroddiadau 
ariannol 2011 Ebeneser, Capel Coch a 

Nant Padarn, a bydd adroddiad 

Cefnywaun yn barod erbyn y Sul nesaf.  

Diolch yn fawr iawn i’r swyddogion am 

eu gwaith yn paratoi’r cyfrifon a’r 

gwahanol fanylion ar gyfer  yr 

adroddiadau hyn.  Diolch hefyd i bawb 

sy’n helpu i’w dosbarthu i’r aelodau. 

 

Noson Gwis 
Cynhaliwyd Noson Gwis CICiau yng 

Ngwesty Dolbadarn echnos, nos Wener, 

Mai 25.  Cafwyd noson dda gyda 

phump o dimau’n cystadlu. 

 
Yr enillwyr oedd tim yr hogiau, Iolo, 

Thomas, Aled a dau o hogiau mawr.  

Yn ail yr oedd tim o Gaernarfon (a’r 

Parchg Carol Roberts, y rheithir); ac yn 

drydydd yr oedd tim y genod, Moli, 

Ffion ac Elen a dau arall i’w helpu.   

 

Cyn cael yr atebion a’r canlyniad, 

soniodd Andrew Settatree am waith 

CICiau a Chynllun Efe er mwyn egluro 

beth yw’r gwaith hwn i’r rhai nad oedd 
o bosib yn gyfarwydd â’r gwaith. 

 Oedfa’r Eisteddfod 
Bydd oedfa ym Mhafiliwn Eisteddfod yr 

Urdd yng Nglynllifon fore Sul nesaf, 
Mehefin 3.  Bydd rhai o blant hynaf yr 

Ysgolion Sul (blwyddyn 3-6 a 

bl yn yddoedd cynnar  yr  Ysgol 

Uwchradd) yn canu yng nghôr ysgolion 

Sul dalgylch yr Eisteddfod.  Roedd tua 

150 o blant yn yr ymarfer yn Theatr 

Seilo ddydd Sul diwethaf. 

 

Cofiwch fod ymarfer arall ddydd Iau 

yr wythnos hon (Mai 31) ym 

Mhafiliwn y Steddfod yng Nglynllifon.  

Mae angen bod yno erbyn 5.00 o’r 

gloch. 

 

Cofiwch fod cyfle i blant fod yn y cor 

hyd yn oed os na fuont yn Seilo y Sul 

dwytha - dim ond iddyn nhw ddod 

ddydd Iau, bydd popeth yn iawn. 

 

Bws i’r Eisteddfod  
Dyma drefniadau terfynol y bws i Oedfa 

Eisteddfod yr Urdd yng Nglynllifon fore 

Sul nesaf, Mehefin 3. 

 

Sylwch ar amseroedd os gwelwch yn 

dda gan fod y rhain ychydig yn wahanol 

i’r hyn a gyhoeddwyd o’r blaen. 
 

DYMA’R AMSEROEDD CYWIR.   

 

Bws yn cychwyn o Lanberis (wrth 

siop Spar) am 8.00 o’r gloch. 

 

Cychwyn o Ddeiniolen (wrth yr 

Ysgol) am 8.20 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) erbyn HENO.     


