
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Mehefin 10 

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

 Owen, Bethesda 

Dim Ysgol Sul 

 

Mehefin 17 

10.00 a.m. - Y Gweinidog   

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Mehefin 24 

 10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

   5.30 p.m. - Y Gweinidog 

Mehefin 11, yng nghapel Pendref,   

Bangor am 10.00 o’r gloch.  (Nid 7.00 

o’r gloch yr hwyr fel a ddywedwyd 

mewn llythyr a anfonwyd o’r Cyfundeb 

yr wythnos ddiwethaf). 

 

Pwyllgor Llety: Nos Iau, Mehefin 21, 

yng nghapel Pendref, Bangor am 7.00 

o’r gloch. 

 

Pwyllgor Cyllid: Nid oes dyddiad wedi 

ei drefnu ond gwahoddir unrhyw un 

sydd â diddordeb mewn bod ar y pwyll-

gor hwn i ffonio Trysorydd y Cyfundeb, 

Mr Neville Hughes (01248 600853). 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Mehefin 13: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Mehefin 17: Cynhelir yr 

Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch a 

gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 

Parchg Trefor Jones, Caernarfon.     

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Mehefin 12: Bore 

Coffi er budd Cronfa Adnoddau’r Capel 

rhwng 10.45 a 12.00 o’r gloch. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Mehefin 10 

 10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

   5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Mehefin 17 

 10.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Y Parchg Trefor Jones 

 

Mehefin 24 

 10.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Mr Robert Morris 

  Penygroes 

Dydd Mawrth, Mehefin 12: Pwyllgor 

y Gymdeithas ar derfyn y Bore Coffi 

(tua 11.30 – 11.45 o’r gloch). 

Nos Fercher, Mehefin 13: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Mehefin 17: Gwasanaethir 

am 10.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  

Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch a 

chynhelir oedfa MOLI am 5.00 o’r 

gloch.  Mae croeso i unrhyw ddod i 

oedfa MOLI wrth gwrs, ac edrychwn 

ymlaen at oedfa fendithiol arall. 

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Mehfin 17: Ni fydd oedfa.  

Roedd y Parchg Eifion Williams i fod i 

arwain yr oedfa, ond mae wedi cael 

llawdriniaeth yn ddiweddar ac yn 

naturiol yn methu bod yma’r tro hwn.   

 

 

“Rho i ni lawenydd gynifer o 

flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer 

o flynyddoedd ag y gwelsom 

ddrygfyd" (Salm 90:15).  

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 504 - Dydd Sul, 10 Mehefin, 2012 

Dwi wedi methu cysylltu â’r rhyngrwyd 

ers bore ddoe, ac mae’n bnawn Sadwrn 

erbyn hyn.  Yn ôl a ddywedwyd wrthyf 

neithiwr, roedd y gwasanaeth i fod wedi 

ei adfer am 6.00 o’r gloch y bore ’ma,  

ond erbyn hyn, mae hynny wedi ei 

newid i 3.00 o’r gloch y pnawn.  

Dyma’r eildro o fewn y mis diwethaf i 

ni gael trafferthion tebyg.  Mae’r cyfan 

yn tanlinellu’r ffordd y daethom i arfer 

â’r rhyngrwyd a gwasanaethau o’r fath.  

Yn gam neu’n gymwys, yr ydym fwy a 

mwy dibynnol arnynt i wneud ein 

gwaith, heb sôn am y defnydd a wnawn 

ohonynt ar gyfer adloniant a 

chymdeithasu. 

Daw cryn dipyn o’r negeseuon a gaf 

trwy’r e-bost, ac mae’r gwasanaeth 

hwnnw’n prysur ddod mor bwysig â’r 

post a’r ffôn erbyn hyn.  

Mae’r rhyngrwyd hefyd yn debyg i 

lyfrgell a storfa gwybodaeth am bob 

math o bynciau, ac yn hwylus iawn 

wrth chwilio am atebion i bob math o 

gwestiynau. 

Ac mae gwefan yr Ofalaeth yn debyg i 

hysbysfwrdd sy’n dangos y manylion 

am ein hoedfaon a’n cyfarfodydd.  Mae 

methu diweddaru’r wybodaeth fel dal i 

ddangos hen boster ymhell wedi cynnal 

y gweithgarwch y mae’n sôn amdano. 

Ydw, dwi’n teimlo’n rhwystredig ac ar 

goll braidd heb y We.  Mae bod hebddo 

am ddiwrnod yn f’atgoffa o’r ffordd y 

mae’r dechnoleg hon yn hwyluso ein 

gwaith.   

Felly, diolchwn i Dduw am bopeth 

sy’n gwneud bywyd yn braf a hwylus, 

a pheidio am un eiliad eu cymryd yn 

ganiataol.  Mae gennym drydan a dŵr 

glân a system garthffosiaeth, ond mae’r 

cyfan yn dibynnu ar allu pobl i’w 

cynnal a’u cadw.  Ac yn y pen draw, 

mae’r cyfan yn ddibynnol ar yr 

elfennau, a gall  gwynt a glaw yn 

rhwydd iawn ddrysu’r cyfan.  

Gwelwyd ddoe ddiwethaf yn ardal 

Aberystwyth y difrod y gall llifogydd 

eu gwneud mor sydyn. 

Mae’r ffin rhyngom ni yn ein digonedd 

a thlodion a newynog ein byd yn llawer 

teneuach nag a feddyliwn yn aml.  Fe 

ddylai hynny gryfhau ein 

cydymdeimlad ag eraill yn eu 

dioddefaint. Diolchwn am yr holl 

isadeiledd sy’n sicrhau i ni fywyd 

cyfforddus a braf, yn arbennig o gofio 

am y bobl sy’n byw yng nghanol tlodi 

a budreddi  oherwydd diffyg dŵr glân 

a phethau sylfaenol o’r fath. 

O gofio mor freintiedig ydym, beth yw 

diwrnod o fod heb y We?  Ond er 

dweud hynny, mae arna i ofn mai 

cwyno fyddaf fi eto ymhen yr awr os 

na fydd y we wedi ei drwsio, a 

minnau’n dal i fethu gwneud yr hyn 

sy’n galw. 

Dim We 



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.  

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

a 5.30 o’r gloch heddiw gan y Parchg 

John Owen, Bethesda.  Diolchwn iddo 

am ei wasanaeth unwaith eto.  Nid oes 

Ysgol Sul oherwydd gwyliau’r ysgol. 

 

Cynhelir Oedfa Deulu yn Neiniolen am 

10.00 o’r gloch a gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan y Gweinidog. 

 

Gwasanaethir am 2.00 o’r gloch yn 

Rehoboth gan y Gweinidog. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion at Mr Owie Jones, 

3 Tai Gweledfa, Deiniolen a Mrs Eirlys 

Williams, 3 Pentre Helen, Deiniolen yn 

Ysbyty Eryri.  Cofion cynnes hefyd at 

Mrs Margaret Jones, Hafan, Porth y 

Gogledd, Deiniolen a fu yn yr ysbyty yn 

ddiweddar.  

Fel y gwelwch dan gyhoeddiad 

Rehoboth, mae’r Parchg Eifion Wyn 

Williams, Llanfairfechan wedi cael 

llawdriniaeth yn ddiweddar, ac anfonwn 

ein cofion cynhesaf ato gan ddymuno 

adferiad buan iddo.  

 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn yn ddwys â theulu Mrs 

Myfanwy Thomas, Bron Wyddfa, Nant 

Peris a fu farw yng Nghartref Cerrig Yr 

Afon, Y Felinheli ddydd Mawrth,    

Mehefin 5, yn 91 mlwydd oed.  Bu’n 

aelod ffyddlon yng nghapel Rehoboth 

ar hyd y blynyddoedd, ac yr oedd yn 

chwith iawn ganddi fethu dod i’r oedfa 

ers tro.  Ond roedd ei gofal yn fawr am 

waith yr eglwys a’i diddordeb yn fyw 

iawn bob amser.  Roedd ei ffydd yn 

gadarn a’i hymddiriedaeth yng ngofal a 

ffyddlondeb Duw yn beth real a byw 

iddi.  Roedd ei chariad a’i gofal am ei 

phlant a’i wyrion a’i theulu cyfan yn 

fawr iawn, a chwmniaeth cyfeillion a 

chymdogion yn beth pwysig dros ben 

iddi.  Roedd Mrs Thomas yn dawel ac 

annwyl, yn ddoeth ei chyngor, ac yn 

gadarn ei barn.  Cynhelir ei hangladd 

yng nghapel Rehoboth am 11.00 o’r 

gloch yfory, ddydd Llun, Mehefin 11. 

 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Glenys    

Roberts, 13 Maes Gwylfa, Deiniolen, a 

fu farw yn Ysbyty Gwynedd ar Fai 26  

yn 83 mlwydd oed, yn yr Amlosgfa ym 

Mangor ddydd Mercher, Mehefin 6 dan      

arweiniad y Gweinidog.  Roedd capel 

yr Amlosgfa yn llawn o ffrindiau a 

ddaeth i dalu’r gymwynas olaf iddi gy-

da’r teulu.  

 

Cydymdeimlwn o’r newydd â’i dwy 

ferch, Sheila a Joyce, a’u teuluoedd yn 

Efe yn y Steddfod 
Roedd pabell y mudiadau ieuenctid 

Cristnogol, yn cynnwys Cynllun Efe, yn 

Eisteddfod yr Urdd yn brysur iawn 

trwy’r wythnos. 

 

Roedd pob math o weithgareddau yno, 

yn cynnwys paentio wynebau, gemau, 

cystadlaethau fel ‘pegio’r enwogion’, a 

wal luniau a ddefnyddiwyd er mwyn 

cychwyn sgwrs am y Ffydd efo pobl a 

phlant a ddeuai i’r babell. 

 

Bu Andrew a gweithwyr y tri mudiad 

arall oedd yn rhannu’r babell gyda ni, 

Trobwynt, Saint y Gymuned ac Undeb 

y Gair yn brysur iawn.  Edrychwn ym-

laen at gael adroddiad llawnach gan An-

drew cyn bo hir am y gwaith a wnaed ar 

hyd yr wythnos. 

 

Pwyllgor Cymdeithas 

Deiniolen 
Cynhelir Pwyllgor Cymdeithas Undebol 

Deiniolen yn Nhy Elidir am 7.00 o’r 

gloch nos Lun, Mehefin 18.  Byddwn 

yn falch iawn o weld unrhyw un sydd â  

diddordeb yng ngwaith yn y Gymde-

ithas yn dod atom i drefnu rhaglen ar 

gyfer y tymor nesaf. 

 

Undeb 2013  
Mae gwahoddiad i aelodau Ebeneser a 

Nant Padarn i ymuno â’r pwyllgorau i 

drefnu cyfarfodydd blynyddol Undeb 

2013 a gaiff ei gynnal dan nawdd      

Cyfundeb Gogledd Arfon cyfan. 

 

Trefnwyd i bwyllgorau gwahanol      

gyfarfod dros y dyddiau nesaf, fel a 

ganlyn: 

 

Pwyllgor y Cyflwyniad: Dydd Llun, 

eu hiraeth a’u colled.  Roedd Mrs 

Glenys Roberts yn gymdoges dda a 

chymwynasgar, yn aelod ffyddlon o’r 

eglwys yn Ebeneser ac yn gyfaill triw i 

lawer.  Byddwn yn gweld ei cholli yn 

ein gwahanol weithgareddau.   

  

Bore Coffi 
Cynhelir y Bore Coffi misol yn festri 

Capel Coch am 10.45 o’r gloch, ddydd 

Mawrth, Mehefin 12 er budd Cronfa 

Adnoddau’r Capel.   

Pwyllgor Cymdeithas 

Llanberis 
Cynhelir Pwyllgor Cymdeithas Undebol 

Llanberis yn y festri ar derfyn y Bore 

Coffi ddydd Mawrth, Mehefin 12.  

Byddwn yn falch iawn o weld unrhyw 

un sydd â diddordeb yng ngwaith yn y 

Gymdeithas yn dod atom i drefnu 

rhaglen ar gyfer y tymor nesaf. 

 

Dosbarth Beiblaidd 
Cynhelir Dosbarth Beiblaidd nesaf yr 

Ofalaeth yn Yr Haciau, Penisarwaun am 

7.00 o’r gloch nos Fercher, Mehefin 13. 

 

Oedfa’r Eisteddfod 
Bu rhai o blant Ysgol Sul Deiniolen ac 

Ysgol Sul Capel Coch yn canu yng 

nghôr ysgolion Sul dalgylch yr 

Eisteddfod ym Mhafiliwn Eisteddfod yr 

Urdd yng Nglynllifon fore Sul diwethaf. 

 

Gobeithio’n fawr fod y plant wedi 

mwynhau’r profiad o fod yn rhan o griw 

mawr o blant y gwahanol ysgolion Sul.  

Diolch hefyd i athrawon yr ysgolion Sul 

a’r rhieni am sicrhau eu bod yn cael y 

cyfle hwn. 

 


