
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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 

 

Gorffennaf  

10.00 a.m. a 5.30 p.m. 

 - Mr Robert Morris, Penygroes 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

wedi gwahodd Steffan Morris o Goleg 

Y Bala atom i ddweud gair bach wrth y 

plant am Iesu Grist yn ystod y noson.  
 
Mae angen rhoi gwybod i Andrew  sawl 

tim fydd gennym er mwyn iddo allu 

trefnu’r gemau ymlaen llaw.  
 

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 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). 

 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

 

Gorffennaf 1 

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

 10.15 a.m. - Ysgol Sul 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Lun, Mehefin 18: Pwyllgor y 

Gymdeithas Undebol yn Ebeneser am 

7.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Mehefin 24: Cynhelir yr 

Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch a 

gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan Mr 

Robert Morris, Penygroes.      

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Sul, Mehefin 24: Cynhelir Oedfa 

Deulu am 10.30 o’r  gloch a 

gwasanaethir am 5.30 o’r gloch gan y 

Gweinidog.   

 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Mehfin 24: Gwasanaethir 

am 2.00 o’r gloch gan y Gweinidog.   

 

 
“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 505 - Dydd Sul, 17 Mehefin, 2012 

Mi ddylai pethau fod yn rhwyddach yr 

wythnos hon!  Mae’r cyswllt â’r 

rhyngrwyd wedi ei adfer, a’r cyfrifiadur 

a’r argraffydd yn bihafio’n dda.  Dim 

ond rhoi trefn ar gynnwys y rhifyn hwn 

(a’i sgwennu) sydd ei angen heno.  Fe 

ddylai’r gweddill fod yn ddidrafferth.  

Ac ni fydd raid i chithau graffu ar brint 

llai nag arfer fel yr wythnos ddiwethaf. 

Fel y soniais y Sul diwethaf, doedd y 

we ddim yn gweithio acw.  Ac mi 

barodd hynny am ddau ddiwrnod cyfan.  

Roedd hynny nid yn unig yn niwsans 

ond yn drafferthus ac yn rhwystredig.  

Mi ffoniais am help, fel sydd raid efo’r 

pethau hyn, sawl gwaith, ond yn ofer.  

Doedd pethau ddim gwell.  Yn ôl pob 

sôn, roedd rhyw nam yn y gyfnewidfa 

ffôn yn wreiddiol.  Ond wedyn, roedd 
rhywbeth yn bod ar ein llinell ni.  

Roedd rhywun neu rywrai’n ceisio’i 

thrwsio, ond doedd pethau’n gwella dim 

nes i’m hachos gael ei drosglwyddo i 

sylw rhywun ar ‘Lefel 2’.  Rŵan, dwn i 

ddim beth yn union yw ‘Lefel 2’, ond 

mae’n amlwg fod y ‘dyn Lefel 2’ y bum 

i’n siarad ag o’n dallt y dalltings.  O 

fewn dim i mi ei ffonio roedd o’n 

sylweddoli beth oedd y broblem, ac mi 

roddodd gyfarwyddiadau manwl i mi eu 
dilyn er mwyn ei datrys.  Ac wrth 

wneud yn union beth oedd o’n ei ddeud 

wrthyf a theipio’r llythrennau a’r rhifau 

priodol, o fewn dim o dro roedd y cyfan  

yn ôl i drefn, a’r nam a barodd am 

ddeuddydd cyfan wedi ei gywiro. 

Y mae teyrnas nefoedd yn debyg i 
ddyn mewn trafferth efo’i gyfrifiadur.  

Ni all ddatrys y broblem ei hunan, ac ni 

all ei ffrindiau na’i deulu ei helpu.  

Mae’n ffonio am gymorth ond i ddim 

diben.  O’r diwedd, mae’n dod o hyd i 

ddyn Lefel 2 sy’n deud wrtho beth sy’n 

bod a beth i’w wneud.  Mae’n rhaid  

iddo gredu bod dyn Lefel 2 yn medru 

ei helpu. Ac er iddo chwilio am help 

ym mhob cyfeiriad, a chael ei siomi 

mewn mwy nag arbenigwr a ddylasai 

fod wedi ei helpu, mae’n barod i 
ymddiried yn y dyn Lefel 2.  Mae’n ei 

roi ei hun yn ei ofal ac yn gwneud 

popeth y mae’n ei ddweud wrtho.  A’r 

munud y mae’n gwneud hynny, mae’r 

dyn Lefel 2 yn cydymdeimlo ag o ac 

yn ei arwain ac yn delio â’r broblem 

gan drwsio’r nam ac adfer y cysylltiad 

â’r we.  Mae’r dyn oedd yn drist wrth 

ei fodd ac yn diolch i ddyn Lefel 2, ac 

yn ei ganmol wrth bawb o’i ffrindiau. 

Un o’r camau cyntaf i’r bywyd 

Cristnogol yw sylweddoli bod Duw’n 

gwybod i’r dim beth sy’n bod arnom.  

Ac am ei fod yn gwybod beth sy’n bod 

yr anfonodd Duw ei Fab.  Trwy 

ymddiried yn y Mab y cawn ni ein 

dwyn i berthynas gywir â Duw.  Ac o 

ymddiried ynddo y down i brofi’r 

bywyd newydd ac i wybod am gariad 
rhyfeddol Duw atom ni.  Ac y mae 

pawb a brofodd y bywyd newydd hwn 

yn rhoi’r clod a’r diolch i Dduw ac yn 

ei ganmol yng ngŵydd eraill. 

Dameg y we nôl 



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 Jone,s 

Caernarfon.  Estynnwn groeso cynnes 

iddo a diolch am ei wasanaeth unwaith 

eto.   

 

Byddaf fi’n arwain yr Oedfa deulu yn 

Capel Coch am 10.00 o’r gloch.  Bydd 

yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch ac 

oedfa MOLI am 5.00 o’r gloch.  Bydd 

croeso cynnes i bawb yn yr oedfa 
honno. 

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw.   

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mrs 

Eirlys Williams, 3 Pentre Helen,    

Deiniolen yn Ysbyty Eryri a Mrs Enid 

Jones, Delfryn, Ffordd Capel Coch, 

Llanberis sydd yn Ysbyty Gwynedd yn 
dilyn codwm yn ystod yr wythnos.  

Cofion cynnes hefyd at bawb sydd heb 

fod mewn iechyd da yn ddiweddar. 

 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Myfanwy 

Thomas, Bron Wyddfa, Nant Peris yng 

nghapel Rehoboth a Mynwent Nant 

Peris ddydd Llun diwethaf, Mehefin 11 

dan arweiniad y Gweinidog a’r Parchg 

Trefor Lewis, Hen Golwyn.  Mr Gareth 

Jones oedd yr organydd, a diolchwn 

iddo am ei gymorth.   

 

Bu farw Mrs Thomas ddydd Mawrth,    

Mehefin 5, yn 91 mlwydd oed, yng 
Nghartref Cerrig Yr Afon, Y Felinheli, 

lle cafodd ofal yr wythnosau diwethaf 

yma.  Un o’r Waunfawr oedd hi, ond 

daeth i fyw i’r Nant dros hanner can 

mlynedd yn ôl.  Yn fuan wedi dod yma, 

collodd ei phriod, Glyn yn 1963.  Ond 

roedd ei ffydd yn Nuw yn gymorth ac 

yn gynhaliaeth sicr iddi, a bu’n hynod o 

ffyddlon yng nghapel Rehoboth ar hyd 

y blynyddoedd.  Bu’n fam dda a gofalus 

i’w phlant, ac yn nain arbennig i’w 
hwyrion a’i hwyresau.  Roedd yn wraig 

ddeallus a diwylliedig, ac yn un dda am 

wrando a rhoi cyngor doeth yn ei bryd.  

Byddai’n hoff iawn o drafod y Ffydd, 

ac yr oedd yn onest iawn wrth wneud 

hynny.  Roedd yn ymwybodol iawn nad 

ydym ni ein hunain yn deilwng o gariad 

Duw, ac yn ymddiried ynddo.  Roedd 

gweddi yn bwysig iawn iddi, a byddai 

bob amser yn gwerthfawrogi gweddi. 

Bu’n gyfaill da ac yn gymdoges gym-

wynasgar a mawr ei pharch. 
 

Soniodd y Parchg Trefor Lewis hefyd 

am ei ffyddlondeb i’r eglwys yn 

Rehoboth ac am y cyfnod y byddai Mrs 

Thomas yn mynd ar y gwyliau a drefnai 

Trip Ysgol Sul 
Dyddiad Trip Ysgol Sul Capel Coch 

eleni fydd dydd Sadwrn, Gorffennaf 14.    

 

Rydym yn ystyried mynd i Camelot fel 
y llynedd.  Ond os oes awgrymiadau 

eraill, a wnewch chi roi gwybod i’r 

Gweinidog ar unwaith os gwelwch yn 

dda. 

 

Mae croeso i Ysgol Sul Deiniolen 

ymuno â’r Trip hefyd os yw’n dymuno. 

 

Bydd manylion terfynol am y Trip yr 

wythnos nesaf gobeithio. 

 

CICiau 
Cynhaliwyd sesiwn diweddaraf CICiau 

yn Capel Coch echnos ac roedd yn braf 

gweld wyth o’r ieuenctid yno ar noson 
eithriadol o wlyb!  Er gwaetha’r tywydd 

fe gawsom gyfarfod da, a’r gemau a’r 

hwyl yn baratoad ar gyfer clywed hanes 

y cyfeillgarwch mawr rhwng Dafydd a 

Jonathan.   

 

Cwpan Ysgol Sul 
Y llynedd cafwyd twrnamaint pêl droed 

llwyddiannus dan nawdd Cynllun Efe ar 

gae chwarae Ysgol Gynradd Llanrug. 

 

Rydym wedi trefnu noson debyg eleni 

eto, a bydd y gystadleuaeth yn yr un lle 

nos Wener, Mehefin 29. 

 

Cystadleuaeth 5-yr-ochr fydd hi ar    
gyfer plant Blwyddyn 3–6 (bechgyn a 

merched) sy’n mynychu ysgolion Sul 

Bro’r Eco. 

 

Bydd y noson yn cychwyn am 6.00 o’r 

gloch, a gobeithiwn orffen erbyn 8.30 

o’r gloch.  Gan mai gweithgaredd Efe 

yw hwn ar gyfer yr ysgolion Sul rydym 

ef i aelodau ei ofalaeth yn Hen Golwyn 
a’i hen ofalaeth yma yn Nyffryn Peris.   

 

Cydymdeimlwn â’i phlant, Rowena, 

Dei, Alwyn, Tom a Gwyn; ei merched 

yng nghyfraith, Janice, Christine, Bethan 

a Catrin; ei hwyrion a’i wyresau, 

Trystan, Euron, Gwen, Gwion, Elin,  

Cadi a Caio.   

 

Pwyllgor Cymdeithas 

Llanberis 
Cynhaliwyd Pwyllgor Cymdeithas     

Undebol Llanberis ddydd Mawrth er 

mwyn llunio rhaglen y Gymdeithas  ar 

gyfer y tymor nesaf. 

 

Ail etholwyd y swyddogion presennol, a 

diolchwn yn arbennig i’r Ysgrifennydd 
a’r Trysorydd, Miss Dilys Mai Roberts a 

Mrs Ann Parry am eu gwaith yn trefnu 

ac yn gofalu am gyllid y Gymdeithas. 

 

Ni fyddai modd cynnal y Gymdeithas o 

gwbl oni bai am barodrwydd rhai i ofalu 

am drefniadau’r Gymdeithas o fis i fis, a 

diolchwn iddynt am eu gwaith ar hyd y 

flwyddyn ddiwethaf. 

 

Pwyllgor Cymdeithas 

Deiniolen 
Cynhelir Pwyllgor Cymdeithas Undebol 

Deiniolen yn Ebeneser am 7.00 o’r 

gloch nos yfory, nos Lun, Mehefin 18.  

Sylwch mai yn y festri ac nid yn Nhŷ 

Elidir y bydd y pwyllgor gan fod un o 

weithgareddau plant Gŵyl Deiniolen yn  

Nhŷ Elidir.   

 

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. 


