
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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. - Mr Andrew Settatree 

 

Mehefin 23 
10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Mehefin 9 
  Taith Feicio yr Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Mr Arwel Williams 

 

Mehefin 16 
10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

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

 

Mehefin 23 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Dr Huw Tegid Roberts, 

  Llangefni 

CICiau 
Cynhelir CICiau yn festri Capel Coch 

rhwng 7.00 a 8.30 o’r gloch nos Wener, 

Mehefin 14. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Mehefin 16:  Oedfa Deulu 

am 10.00 o’r gloch a’r Gweinidog am 

5.00 o’r gloch. 

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Bore Mawrth, Mehefin 11: Bore Coffi 

er budd Cronfa Adnoddau’r Capel 

rhwng 10.45 a 12.00 o’r gloch. 

Bore Mawrth, Mehefin 11: Pwyllgor i 

drefnu rhaglen Cymdeithas Undebol 

Llanberis yn y festri ar derfyn y Bore 

Coffi - tua 11.45 o’r gloch. 

Nos Wener, Mehefin 14: CICiau am 

7.00 o’r gloch yn y festri. 

Dydd Sul, Mehefin 9:  Gwasanaethir 

am 10.00 o’r gloch gan Mr John H 
Hughes.  Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 

o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.00 o’r 

gloch gan Mr Andrew Settatree.   

 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Mehefin 16:  Ni fydd 

oedfa.. 

Peldroed Efe 
Bydd Cynllun Efe yn cynnal 

cystadleuaeth beldroed 5-yr-ochr i 

ysgolion blant Blwyddyn 3-6 Ysgolion 

Sul y fro ar Gae Ysgol Gynradd 

Llanrug nos Fercher, Mehefin 26, 

rhwng 6.00 a 8.30 o’r gloch.  Yr un 

fydd y drefn â’r blynyddoedd diwethaf 

ac edrychwn ymlaen at noson dda 

arall.  Bydd cyfle i’r plant glywed am 

Iesu Grist yn ystod y noson, ac wrth 

wneud hyn gobeithio ein bod yn 

dangos iddynt bod yr Efengyl yng 

nghanol ein bywydau a bod modd sôn 

am Iesu mor naturiol ag yr ydym yn 

son am bob dim arall yn ein bywydau. 

Mae’n bwysig ein bod yn rhoi gwybod 

i Andrew os ydym yn dod â thim er 
mwyn hwyluso’r trefnu.  Cofiwch 

hefyd y gall unigolion fynd yno os nad 

oes digon o blant i wneud tim ac fe 

wnawn ni ofalu eu bod yn cael cymryd 

rhan. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 549 – Dydd Sul, 09 Mehefin 2013 

Diolch byth nad ydw i’n byw yn 

Nhregarth!  Nid bod unrhyw beth yn 
bod ar Dregarth wrth gwrs.  Mae o’n 

lle digon dymunol iawn, ac mae ’na 

bobl dda wedi dod ohono ac yn dal i 

fyw yno.  Does gen i ddim byd yn 

erbyn Tregarth na dim cwyn amdano, 

ar wahan i’r gwyn sydd gan rai o 

drigolion y pentref y dyddiau hyn.  Ond 

yn ôl y sôn mae rhai o bobl Tregarth 

wedi bod heb ffôn na rhyngrwyd ers 

mis wedi i lori fawr ddifrodi polyn a 

gariai’r gwifrau ffôn ar gyrion y 

pentref.  Dal i ddisgwyl i’r polyn gael 

ei ailosod y mae pobl Tregarth, a hyd 

nes digwydd hynny mae’n debyg y 

byddan nhw’n parhau heb allu ffonio 

na defnyddio’r rhyngrwyd.  Gyda mwy 

a mwy o bobl a busnesau’n dibynnu ar 

gysylltiadau ffôn a rhyngrwyd i wneud 
eu gwaith, heb sôn am yr holl bobl sy’n 

dibynnu ar y ffôn er mwyn siarad â 

theulu a ffrindiau neu’n cael pleser o 

ddefnyddio’r rhyngrwyd, does ryfedd 

bod yna gwyno yn Nhregarth. 

Rwy’n cydymdeimlo â nhw am fod 

rhaid i mi gyfaddef y byddwn i fy hun 

ar goll heb y cyfleusterau hyn.  Rydan 

ni wedi cyfarwyddo â’r ddibyniaeth ar 

y ffôn ers blynyddoedd wrth gwrs.  

Ond rhywbeth cymharol ddiweddar 

yw’r defnydd a wnawn o’r rhyngrwyd.  

Fe glywyd llawer y dyddiau diwethaf 
yma am beryglon y rhyngrwyd, gyda 

llawer o bobl yn sgil carchariad y 

llofrudd Mark Bridger yn galw ar 

gwmniau fel Google i wneud mwy i 

rwystro pobl rhag edrych ar luniau 

cwbl anweddus a dychrynllyd.  Y 

mae’n sicr yn rhy rwydd  i wneud 
defnydd drwg o’r rhyngrwyd, a 

gobeithio y gwelir y cwmniau yn 

gwneud popeth posibl i rwystro’r fath 

ddefnydd.  Ond mae yna ddefnydd da 

i’r rhyngrwyd hefyd wrth gwrs, fel y 

gwyr pawb ohonoch sydd wedi mentro 

i’r byd newydd hwn.  Trwy’r 

cyfrifiadur erbyn hyn y caf y rhan 

fwyaf o’r llythyrau a’r negeseuon y 

bydd pobl yn eu hanfon ataf.  Ac mae 

arnaf ofn y byddai mis heb ebost i’w 

agor yn fis hir iawn.   

Mae stori Tregarth yn ein hatgoffa mor 

fregus yw’r cyfleusterau hyn.  Mae 
hefyd yn gwneud i mi feddwl am y 

cysylltiad sydd gennym â’r Brenin 

Mawr.  Nid yw’n dibynnu ar na 

gwifren na pholyn na pheiriant o fath 

yn y byd.  Nid oes arnom angen yr un 

cyfryngwr chwaith ar wahan i Iesu 

Grist.  Gallwn siarad â Duw unrhyw 

bryd, unrhyw le, heb fod angen neb 

arall i’n cynrychioli neu i siarad 

drosom.  Trwy weddi mae gennym 

gysylltiad uniongyrchol â Duw yn enw 

ei Fab Iesu.  Ond wrth ddiolch am hyn, 

gofalwn nad ydym ni ein hunain fel 

petai’n chwalu’r polyn a thorri’r 

cysylltiad trwy esgeuluso troi at Dduw 

bob dydd i gydnabod ei ddaioni a’i 

gariad a galw arno am gymorth, gras a 

nerth. 

Chwalu’r polyn 



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.   

 

Bydd plant ac athrawon a rhieni Ysgol 

Sul Deiniolen yn mynd ar Daith Feicio 

Noddedig ar Lôn Eifion y bore ’ma.  

Estynnir croeso i Mr Arwel Williams, 

Caernarfon a fydd yn gwasanaethu yn 

yr oedfa am 5.00 o’r gloch. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfaon yn 

Llanberis am 10.00 a 5.00 o’r gloch.  

Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch. 
 

Byddaf yn arwain yr oedfa yn Rehoboth 

am 2.00 o’r gloch hefyd. 

 

 Cofion 
Anfonwn ein dymuniadau gorau i Mr 

Elwyn Searell Jones, Dwyfor, Nant 

Peris sydd yn Ysbyty’r Royal yn 

Lerpwl; Mr Myrddyn Pritchard, 1 
Ffordd Padarn, Llanberis sydd yn      

Ysbyty Gwynedd ers canol yr wythnos, 

a phawb sydd heb fod yn dda ei iechyd. 

Taith feicio 
Bydd plant, athrawon a rhieni Ysgol Sul 

Deiniolen yn cynnal eu Taith Feicio 

Noddedig heddiw er budd Cymorth 

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. 

 

 Y Gymanfa 
C y n h e l i r  C y m a n f a  e g l w y s i 

Presbyteraidd Padarn yng nghapel 

Cysegr, Bethel am 5.00 o’r gloch nos 

Sul, Gorffennaf 7.  Gwasanaeth tebyg i 

Oedfa Deulu fydd hwn a gobeithio 

cawn gefnogaeth i’r Gymanfa ar wedd 

wahanol am eleni. 

 

Bore coffi 
Cynhelir y Bore Coffi misol yn festri 

Capel Coch am 10.45 o’r gloch, ddydd 

Mawrth, Mehefin 11 er budd Cronfa 

Adnoddau’r Capel.   

 

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.   

Dosbarth Beiblaidd 
Daeth yn amser i ddod â thymor y 

Dosbarth Beiblaidd i ben am yr haf a 

dyma felly ddiolch yn fawr iawn i 

ffyddloniaid y Dosbarth am eu cwmni 

a’u cymdeithas dros y flwyddyn 

ddiwethaf.  Diolch yn arbennig i Miss 

Dilys Mai Roberts am ei chroeso i ni i’r 

Haciau bob tro. 

 

Cynllun Efe 
Cynhaliwyd cyfarfod o bwyllgor 

Ymddiriedolwyr Cynllun Efe yng 

Nghapel y Rhos, Llanrug nos Iau 

ddiwethaf, a chafwyd gwybod am yr 

ymateb i Apêl Un o Fil.  Mae’n amlwg 

bod yr ymateb hyd yma wedi bod orau 

o du aelodau’r Ofalaeth hon, ac rwyf 

eisiau diolch yn fawr i chi am bob 

cyfraniad a gafwyd.  Edrychwn ymlaen 

at glywed yn fuan bod eglwysi eraill 

wedi ymateb yr un mor hael a pharod. 

 

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. 

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. 


