
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Gorffennaf  1 

10.00 a.m. a 5.30 p.m. 

 - Mr Robert Morris, Penygroes 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

Gorffennaf  8 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Gorffennaf  15 

10.00 a.m. - Mrs Nerys Griffith 

  5.30 p.m. - Oedfa 

Trip Ysgol Sul  

Bydd Trip yr Ysgol Sul yn mynd i Barc CAMELOT  ddydd 

Sadwrn, Gorffennaf 14.  Byddwn yn cychwyn am 8.30 o’r gloch. 

Mae’r parc yn cau am 5.00 o’r gloch, a byddwn yn cychwyn adref 

am 5.15 o’r gloch.  Cawn swper yn McDonalds ar y ffordd adref. 

 

Y gost fydd £26 i oedolion (ar gyfer y bws a’r parc) a £11.50 i 

blant (ar gyfer y parc yn unig). 

Bydd yr Ysgol Sul yn talu cost y bws dros y plant.     

Os byddwch yn talu efo siec, gwnewch y siec yn daladwy i “Ysgol 

Sul Capel Coch”. 

 

Enwau i’r Gweinidog mor fuan â phosibl, 

ac erbyn nos Sul nesaf, Gorffennaf 1 os 

gwelwch yn dda, er mwyn i ni wybod sawl 

bws fydd ei angen. 

 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Gorffennaf 1 

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

 10.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

Gorffennaf  8 
    10.15 a.m. - Ysgol Sul 

     5.00 p.m. - Y Parchg John Owen  

 

Gorffennaf  15 
10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

   5.00 p.m. - Y Gweinidog  

 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 507 - Dydd Sul, 01 Gorffennaf, 2012 

Gofynnwyd i mi yn ystod yr wythnos 
pam fod yr un adnod i’w gweld bron 

bob wythnos yn Gronyn ar hyn o bryd.  

Fe welwch ei bod yma eto’r wythnos 

hon, fel y bu’n gyson ers dechrau’r 

flwyddyn.  O Salm 90 y daw’r geiriau, 

‘Rho i ni lawenydd gynifer o 

flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer o 

flynyddoedd ag y gwelsom ddrygfyd’.  

Darllen y geiriau wnes i yn ystod 

dyddiau cynta’r flwyddyn, ac fe 

wnaethon nhw argraff arnaf.  Ac fe 

soniais mewn pregeth y gallai’r geiriau 
hyn fod yn weddi i ni bob dydd eleni. 

 

Gwibiodd yr wythnosau heibio nes bod 

ail hanner y flwyddyn yn agor heddiw.  

Mae’n rhaid i mi fod yn onest a dweud 

na lwyddais i weddio’r adnod hon bob 

dydd dros y chwe mis diwethaf.  Ond 

mi ddois nôl atynt yn gyson er hynny, 

ac mae’n werth ail osod yr her neu’r 

nod i ni ein hunain ar gyfer gweddill y 

flwyddyn.  A ninnau wedi cael mwy na 
digon o  aflwyddiant a dirywiad ers 

blynyddoedd, dowch i ni weddio gyda’r 

Salmydd ar i Dduw roi i ni a’n heglwysi 

flynyddoedd o fendith i gyfateb o ran 

nifer i’r blynyddoedd llwm a welwyd.  

 

Y Duw Hollalluog yw ein Duw ni.  Mae 

pob gallu yn ei law.  Y Duw byw ydyw, 

a gall fywhau ei waith unrhyw bryd y 

mynn.  Beth bynnag yw cyflwr gwaith 

ei deyrnas yn ein gwlad ar hyn o bryd, 

fe all Duw fywhau ei waith a dod â 
llwyddiant mawr i’w Eglwys.  Does 

dim rhaid i bethau aros fel y maent ar 
hyn o bryd.  Gall Duw roi bywyd 

newydd i ni, hyd yn oed yma yng 

Nghymru’r unfed ganrif ar hugain. 

 

Gweddiwn, felly, eiriau’r Salmydd, 

‘Rho i ni lawenydd gynifer o 

flynyddoedd ag y blinaist ni…’  Galwn 

ar Dduw i droi’r llesgedd yn gyffro a’r 

tristwch yn llawenydd a’r galar yn gân.  

Gwnawn hynny gan sylweddoli na 

allwn ni ein hunain ddod â’r llwyddiant 

yr hiraethwn amdano.  Nid ynom ni y 
mae’r gallu i fywhau’r eglwysi.  Nid 

eiddom ni’r ddawn i ddod â phobl i 

gredu’r Efengyl a chyffesu Iesu Grist.  

Duw yn unig all wneud y pethau hyn.  

Arno ef, felly, y dylem alw. 

 

Dychmygwch y sefyllfa os bydd Duw 

yn gwrando’r weddi hon ac yn rhoi i 

ni’r hyn y gofynnwn amdano.  Bydd 

Cymru’n wahanol iawn i’r hyn ydyw 

heddiw. Bydd ein heglwysi’n wahanol.  
Y gwir yw y byddwn ninnau mae’n 

debyg yn wahanol.  Dychmygwch 

genedl wedi troi nôl at Grist; eglwysi 

wedi eu bywhau; Cristnogion ar dân 

dros Grist; pobl na fu ganddynt erioed 

ddim i’w ddweud wrth y Ffydd yn dod 

i gredu’r Efengyl a phrofi’r bywyd 

newydd o adnabod a byw i’r Iesu.  Yn 

ei drugaredd, boed i Dduw ateb ein 

gweddi am flynyddoedd o fendith ar 

waith y deyrnas yng Nghymru.  Ond 

cyn y gall Duw ateb y weddi honno, 
mae’n rhaid i ni ei gofyn. 

Dal i ofyn 



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.  

 
Byddaf fi’n arwain yr oedfaon yn 

Neiniolen am 9.30 a 5.00 o’r gloch a 

chynhelir yr Ysgol Sul am 10.15 o’r 

gloch. 

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

a 5.30 o’r gloch gan Mr Robert Morris, 

Penygroes. Estynnwn groeso cynnes 

iddo a diolch am ei wasanaeth.   

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw.  

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mrs Enid 

Jones, Delfryn, Ffordd Capel Coch, 
Llanberis sydd yn Ysbyty Gwynedd; a 

Mr Nowie Jones, 2 Tai Gweledfa yng 

Nghartref Ceris, Treborth.  Mae Mrs 

Eirlys Williams, 3 Pentre Helen yn 

Llanrug gyda’i theulu ac yn cofio’n 

gynnes at ei holl ffrindiau yn Neiniolen.   

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Mr a Mrs Nowie  

Jones,  3 Tai Gweledfa a Mrs Nan 

Jones, 2 Tai Gweledfa a’r holl deulu yn 

eu profedigaeth o golli chwaer a chwaer 
yng nghyfraith, Mrs Gladys Roberts, Y 

Foelas, Llanrug (27 Hafod Oleu gynt) a 

fu farw yn 90 mlwydd oed ar Fehefin 

21.  Cynhaliwyd ei hangladd yn yr  

Amlosgfa ym Mangor ddydd Iau dan 

arweiniad y Gweinidog. 

 

Trip Ysgol Sul 
Cofiwch am y Trip Ysgol Sul – gweler 

y manylion ar gefn y rhifyn hwn.   

 

 Moli  
Cynhelir oedfa MOLI yn Capel Coch 

am 5.00 o’r gloch nos Sul nesaf, 

Gorffennaf 8.  Y tro hwn cawn gwmni 

rhai o aelodau côr ieuenctid o’r Amer-

ica sydd yng ngogledd Cymru am wyth-

nos neu ddwy.  Daw’r côr o’r Immanuel 

Baptist Church yn Highland, Califfor-
nia, a bydd yn ymweld ag ysgolion yn 

Sir Fôn a Gwynedd yn ystod yr wyth-

nos.  Daw eu hymweliad i ben gyda 

sioe gerdd Gristnogol yn Galeri, Caer-

narfon, nos Wener, Gorffennaf 13.  Mae 

croeso i bawb i’r sioe honno. 

 

Edrychwn ymlaen at eu cyfarfod a chael 

eu cwmni yn MOLI yr wythnos nesaf. 

 

Dyddiau gwyliau Efe 
Yn ystod wythnos gyntaf gwyliau haf 

yr  ysgol, o ddydd Llun, Gorffennaf 23   

ymlaen, cynhelir Wythnos Wyliau Efe.  

Cafwyd wythnos  debyg y llynedd, ac 
edrychir ymlaen at wythnos o rannu’r 

Ffydd â’r plant unwaith eto.  Bydd hyn 

ar gyfer plant Blwyddyn 3-6.  

 

Gellir archebu tocynnau ar gyfer y 
noson oddi ar wefan Dechrau Canu 

Dechrau Canmol neu trwy ffonio 02920 

838144 .  

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Gorffennaf 8: Cynhelir yr 

Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch a 

gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 

Parchg John Owen, Bethesda.   

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Sul, Gorffennaf 8: Gwasanaethir 

am 10.00 o’r gloch gan y Gweinidog; 

bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch; a 

bydd oedfa MOLI am 5.00 o’r gloch. 
  

REHOBOTH 

Dydd Sul, Gorffennaf 8: Gwasanaethir 

am 2.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 

Bowlio deg 
Nos Wener, Gorffennaf 20, bydd CIC a 

CICiau Llanberis a Llanrug yn mynd i’r 

Ganolfanb Bowlio Deg yn Glasfryn, Y 

Ffôr.  Ceir manylion llawnach yn fuan 
gan Andrew, ond nodwch y dyddiad ar 

hyn o bryd. 

 

Cwpan Ysgol Sul 
Cafwyd noson arbennig o dda echnos yn 

nhwrnamaint pêl droed yr Ysgolion Sul 

dan nawdd Cynllun Efe ar gae chwarae 

Ysgol Gynradd Llanrug.  Cystadleuaeth 

5-yr-ochr oedd hi ar gyfer plant 

Blwyddyn 3–6 (hogiau a genod)  sy’n 

mynychu ysgolion Sul neu glybiau CIC 

bro’r Eco.  Roedd wyth o dimau’n cym-

ryd rhan, yn cynnwys dau o Ysgol Sul 

Capel Coch.  Roedd rhai o’r plant iau’n 

cymryd rhan am y tro cyntaf. 
 

Hanner ffordd trwy’r noson o gystadlu 

cafwyd egwyl, er mwyn i bawb gael 

diod a chreision, a gwrando ar sgwrs gan 

Steffan Morris, sy’n weithiwr plant yng 

Ngholeg y Bala.  Soniodd wrth y plant 

am y wefr o gael ein dewis i fod yn rhan 

o dimau gwahanol ond mai’r peth 

pwysicaf oll yw bod yn perthyn i Iesu 

Grist, a gwybod am ei gariad atom.  

 

Diolch yn fawr i Andrew am wneud y 
trefniadau i gyd, ac i bawb a fu’n helpu, 

yn arbennig Rodney Collins a Dafydd 

Pritchard a fu’n dyfarnu trwy’r nos. 

 

DCDC 
Bydd Dechrau Canu Dechrau Canmol 

yn cael ei recordio yn Eglwys Crist, 

Llandinorwig (Deiniolen) nos Fawrth, 
Gorffennaf 10, am 7.00 o’r gloch.  

Mae’r Parchg Ddr Carol Roberts yn 

estyn croeso cynnes i bawb ymuno â’r 

gynulleidfa i fod yn rhan o’r mawl. 

 
“Rho i ni lawenydd gynifer o 

flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer 

o flynyddoedd ag y gwelsom 

ddrygfyd" (Salm 90:15).  

‘Te Bach Nain’ 
Bydd parti canu Ffrjndiau Bythol 

Wyrdd yn cynnal p’nawn ‘Hwyl a Sbri 

– Te Bach Nain’ yn Festri Capel Coch 

am 2.30 o’r gloch, ddydd Gwener,  

Gorffennaf 6. 

 

Pris mynediad fydd £3 a bydd croeso 

cynnes i bawb. 
 

Bydd elw’r p’nawn yn cael ei roi at y 

gwaith sydd i’w wneud i atgyweirio’r 

llwybr at y festri, er mwyn gwneud 

ramp a fydd yn hwyluso’r ffordd at 

ddrws y festri. 


