
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Mehefin 2 
10.00 a.m. - Mr Euron Hughes 
 11.15 a.m. - DIM YSGOL SUL  

  5.00 p.m. - Mr Huw Tegid Roberts 

   

Mehefin 9 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Mehefin 16 
10.00 a.m. - Mr John H Hughes 

11.15 a.m. - Ysgol Sul  

  5.00 p.m. - Y Parchg Iwan Ll Jones 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Mehefin 2 
  9.30 a.m. - Y Gweinidog 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Mehefin 9 
  Taith Feicio yr Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Mr Arwel Williams 

 

Mehefin 16 

9.30 a.m. - Y Gweinidog 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

5.00 p.m. - Y Gweinidog (Oedfa Gymun) 

Cyfarfod Gweddi 
Cynhelir Cyfarfod Gweddi Cynllun Efe 

yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch nos 

Fercher yr wythnos hon, Mehefin 5. 

 

Yr Undeb 
Cynhelir Cyfarfodydd Blynyddol 

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn yr 

ardal hon eleni eto.  Y tro hwn, holl 

eglwysi Cyfundeb Gogledd Arfon sy’n 

croesawu’r Undeb yn hytrach na dim 

ond un neu ddwy, neu fel y 

digwyddodd y tro diwethaf yr oedd yr 

Undeb yn yr ardal, yn 2000, gan 

eglwysi cylch Arfon yn unig.   

 

Ym Mangor y cynhelir y Cyfarfodydd 

eleni, o ddydd Iau, Mehefin 20 hyd 

ddydd Sadwrn, Mehefin 22, a bydd y 

prif gyfarfodydd yn Neuadd Reichel yn 

y Brifysgol. 

 

Bydd Llawlyfr yn cynnwys cyfeiriad at 
y sefyllfa bresennol yn holl eglwysi 

Cyfundeb Gogledd Arfon ar werth yn 

nes at ddyddiad yr Undeb. 

 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Nos Fercher, Mehefin 5: Cynhelir 

Cyfarfod Gweddi Efe yn Capel Coch 

am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Mehefin 9:  Taith Feicio yr 

Ysgol Sul yn y bore a gwasanaethir gan 

Mr Arwel Williams, Caernarfon am 

5.00 o’r gloch. 

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Nos Fercher, Mehefin 5: Cyfarfod 

Gweddi Efe yn Capel Coch am 7.00 o’r 

gloch. 
Nos Wener, Mehefin 7: Barbeciw 

CICiau yn Abererch. 

Dydd Sul, Mehefin 9:  Gwasanaethir 

gan y Gweinidog am 10.00 o’r gloch.   

Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  

A chynhelir oedfa MOLI am 5.00 o’r 

gloch.   

 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Mehefin 9:  Gwasanaethir 

am 2.00 o’r gloch gan y Gweinidog, a 

chynhelir Oedfa Gymun.. 

 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 548 – Dydd Sul, 02 Mehefin 2013 

‘Dyma linell orau’r gystadleuaeth 

gyfan’, meddai’r beirniad wrth 
draddodi beirniadaeth y Fedal Ddrama 

yn Eisteddfod yr Urdd yr wythnos 

ddiwethaf.  Ddeallais i ddim ai yn y 

ddrama fuddugol ynteu yn un o 

ddramau eraill y gystadleuaeth oedd y 

llinell honno.  Ond mae’n amlwg iddi 

wneud argraff ar y beirniad.  Does gen 

i ddim syniad beth yw cyd-destun y 

geiriau o fewn y ddrama.  Pa gymeriad 

sy’n dweud y geiriau tybed, a pham?  

Mae’n sicr yn llinell drawiadol.  Mae’n 

dangos ôl meddwl.  Mae’n dweud 

llawer mewn byr eiriau.  Mae yna 

grefft i’r dweud.  Ac mae yna ddigon o 

bobl yn cytuno â’r dweud hwnnw.  Nid 

wyf na dramodydd na beirniad, ond 

mentraf ddweud mai nonsens llwyr 

yw’r llinell a gafodd y fath 

ganmoliaeth. 

A beth oedd y llinell honno? ‘Ffrind 

dychmygol i oedolion ydi Duw.’  

Canmolwch y dweud os mynnwch.  

Dotiwch at y ddawn o gyfleu cymaint 

mewn dim ond chwe gair.  Ond lol a 

chelwydd yw’r geiriau.  Wrth gwrs, 

mae’n bosibl y byddai’r dramodydd yn 

cytuno â mi.  Wedi’r cwbl, llinell 

mewn drama ydyw, ac ni fyddai’n 

amhosibl i’r ddrama fynd ymlaen i 

ddangos gwagedd y geiriau.  Heb 

ddarllen y ddrama, a gweld y llinell yn 
ei chyd-destun priodol, fedrwn ni 

ddweud dim am farn na diwinyddiaeth 

y dramodydd hwn.   

Ond gan fod y beirniad wedi cydio yn 

y llinell a’i hysgaru o’r cyd-destun 

hwnnw, a’i chanmol, dyma finnau’n ei 

thrafod yn yr un modd.  A mynnaf 
ddweud eto mai nonsens yw’r hyn a 

ddywedir.  Mae’r syniad o ffrind 

dychmygol yn ddigon cyfarwydd, 

gydag aml i blentyn yn siarad a 

chwarae efo rhyw ffrind nad yw’n bod 

ond yn ei ddychymyg byw ei hun.  

Wrth i’r plentyn dyfu bydd y ffrind 

dychmygol yn diflannu. 

Ergyd y llinell yw mai peth felly yw 

Duw ac mai rhywbeth yr ydym wedi ei 

ddychmygu a’i ddyfeisio er ein cysur 

pan fo pethau’n anodd ydyw, ond nad 

oes yna ddim mwy o sail iddo nag i’r 

ffrindiau dychmygol y bydd plant yn 
siarad â nhw.  Gall pobl ddweud 

hynny os mynnant.  Ond mae 

Cristnogion yn sicr mai’r Duw byw 

yw ein Duw ni; Duw real sydd wir yn 

ein cynnal a’n nerthu a’n cysuro.  

Credu a wnawn yn y Duw sydd wedi 

ei ddatguddio ei hun i ni, ac nid mewn 

Duw yr ydym ni ein hunain wedi ei 

greu.  Mewn gwirionedd, petai Duw 

yn ffrwyth ein dychymyg gallech 

fentro y byddai pobl wedi sicrhau bod 

y Duw hwnnw’n haws o lawer i’w 

ddeall, a’i bod yn rhwyddach o lawer 

nag ydyw i ddirnad ei ffyrdd.  Mae’r 

cwestiynau sydd gennym am Dduw, 

a’r dirgelion sy’n parhau’n ddryswch i 

ni yn profi nad ffrwyth dychymyg neb 

ohonom yw’r gwir a’r bywiol Dduw.     

Y llinell 



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.   

 

Estynnwn groeso i Mr Euron Hughes, 

Llanfachreth a fydd yn gwasanaethu yn 

Capel Coch am 10.00 o’r gloch ac i Mr 

Huw Tegid Roberts, Llangefni a fydd 

yn arwain yr oedfa am 5.00 o’r gloch.  

Nid oes Ysgol Sul heddiw. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfaon yn 

Neiniolen am 9.30 a 5.00 o’r gloch.  Ni 

chynhelir yr Ysgol Sul. 
 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw,  

Anfonwn ein cofion cynnes at y Parchg 

Eifion Williams, a oedd i bregethu yno 

heddiw, ond sy’n dal i wella ar ol 

llawdriniaeth a gafodd rai wythnosau’n 

ôl.  Dymunwn wellad buan iddo. 

 

Cofion 
Anfonwn ein dymuniadau gorau i Mr 

Elwyn Searell Jones, Dwyfor, Nant 

Peris sydd yn Ysbyty’r Royal yn 

Lerpwl a phawb sydd heb fod yn dda ar 

hyn o bryd.   

 

Cymorth Cristnogol 
Diolch unwaith eto i bawb a fu’n helpu 

gyda chasgliad Wythnos Cymorth 

Cristnogol ganol y mis.   
 

Erbyn hyn derbyniwyd yr holl arian a 

gasglwyd yn Llanberis a Nant Peris, sef 

£888.77 yn Llanberis a £113.34 yn Nant 

Peris, sy’n golygu cyfanswm o 

£1002.11 o’r ddau bentref. 

 

Diolch eto i’r casglyddion a fu’n 

gweithio’n galed yn ystod yr wythnos.    

 

Blaenoriaid 
Yn ystod yr oedfaon yn Capel Coch  y 

Sul diwethaf cafwyd cefnogaeth i’r 

bwriad o geisio ethol blaenoriaid 

newydd.  Caiff y cais ei anfon i’r 

Henaduriaeth nesaf ac yna fe gawn 

ethol blaenoriaid ym mis Medi.   

 

Taith feicio 
Bydd plant, athrawon a rhieni Ysgol Sul 

Deiniolen yn cynnal y Daith Feicio a 

ohiriwyd ym mis Mai ddydd Sul nesaf, 

Mehefin 9.  Bydd hyn yn digwydd yn 

lle’r Ysgol Sul arferol. 

 

Trefnwyd y daith er mwyn codi arian  i 

Gymorth Cristnogol a Thŷ Gobaith.   

Pob hwyl i bawb a fydd yn cymryd 

rhan; a diolch yn fawr iawn i bawb sydd 

wedi trefnu’r daith ac i bawb sydd wedi 
addo noddi’r reidwyr. 

 

Cofiwch bod taflen ar y bwrdd yn y 

Ebeneser i chi dorri eich enw arni os 

ydych am gefnogi’r ymdrech hon.  

Bydd y plant a’u hathrawon yn 

ddiolchgar am bob cyfraniad. 

Cyrsiau Haf y Bala 
 
Dyma ddyddiadau tri o gyrsiau haf 

Coleg y Bala ar gyfer plant ac ieuenctid. 

 

Mae’r cyrsiau hyn yn boblogaidd iawn 

bob blwyddyn, ac yn gyfle arbennig i 

gael hwyl yng nghwmni plant ac 

ieuenctid o bob rhan o Gymru wrth 

ddysgu yr un pryd am yr Arglwydd Iesu 

Grist fel ffrind ac arweinydd a 

Gwaredwr.  

 

Am ragor o fanylion cysylltwch â’r 
Coleg.  Ffoniwch  01678 520565 neu 

anfon e-bost at 

colegybala@ebcpcw.or.uk 

 

1. Cwrs Ieuenctid 
ar gyfer ieuenctid 

Blwyddyn 7-11 

 

Gorffennaf 29 –Awst 2 

Cost £106 

 

Trefnir bws o’r ardal hon 

 

2. Anrhefn Awst  
ar gyfer  

Plant 8–12 oed 

 

Awst 12–15 

 

3. Souled Out Haf 13 
ar gyfer  

Ieuenctid 15+oed 

 

Awst 17–23 

 
Mae ffurflenni a gwybodaeth am brisiau 

i’w cael o’r Coleg. 

CICiau 
Barbeciw nos Wener 

Nos Wener nesaf, Mehefin 7, bydd criw 

CICiau yn mynd i Farbeciw a drefnwyd 

gan ‘Coleg y Bala ar Daith’ a gweithwyr 

ieuenctid Cristnogol Gwynedd yng 

Nghanolfan Tyn y Nant,  Abererch.  

Canolfan wyliau Gristnogo yw Tyn y 

Nantl, a chawn groeso pobl ifanc y 

CICiau eraill sy’n cael eu cynnal ar 
draws y sir. 

 

Gobeithio’n fawr y bydd pawb yn medru 

dod efo ni. Fe ddylai pawb fod wedi cael 

llythyr i son am y Barbeciw erbyn hyn.  

Cofiwch roi gwybod i mi neu Andrew ar 

unwaith os ydych am ddod efo ni er 

mwyn i ni allu gwneud y trefniadau 

terfynol. 

 

Byddwn yn teithio gyda ieuenctid o 

Fangor a Llanrug.  Bydd y bws yn 

cychwyn o Lanrug (ar Lôn Caernarfon 

tu allan i Ysgol Gynradd Llanrug) am 

5.30 o’r gloch.  Rhowch wybod os 

byddwch angen cludiant i lanrug.   

 
Y gost fydd £1 am y barbeciw a £9 am y 

bws (cyfanswm o £10). 

   

 Pwyllgor Cymdeithas 
Cynhelir Pwyllgor Cymdeithas Undebol 

Llanberis yn Capel Coch ar ddiwedd y 

Bore Coffi ddydd Mawrth, Mehefin 11.     

 

Fe ddechreuwn y pwyllgor felly oddeutu 

11.45 o’r gloch a byddwn yn  trefnu 

rhaglen y Gymdeithas ar gyfer y tymor 

nesaf.   

 

Byddwn yn falch iawn o gael 

awgrymiadau am siaradwyr gwadd a 

nosweithiau ar gyfer y Gymdeithas.  

Croeso cynnes i bawb i’r pwyllgor. 


