
Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Dydd Sul, Gorffennaf 14: Bydd Picnic 

yr Ysgolion Sul ym Mharc Padarn am 

11.30 o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan y Canon Idris Thomas, 

Deiniolen. 

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Dydd Mawrth: Gorffennaf 9: Bore 

Coffi er budd Cronfa Adnoddau’r Capel 

rhwng 10.45 a 12.00 o’r gloch.  

Nos Wener, Gorffennaf 12: CICiau 

am 7.00 o’r gloch. 

D y dd  Su l ,  G o r f f en na f  1 4 : 
Gwasanaethir am 10.00 o’r gloch gan y 

Gweinidog.  Bydd Picnic yr Ysgolion 

Sul ym Mharc Padarn am 11.30 o’r 

gloch.  Cynhelir oedfa MOLI am 5.00 

o’r gloch. 

   

REHOBOTH 
Dydd Sul, Gorffennaf 14: Bydd oedfa 

am 2.00 o’r gloch dan arweiniad y 

Gweinidog. 

 

 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Gorffennaf 7 
  9.15 a.m. - Y Gweinidog 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa Canu mawl yn Cysegr 

 

Gorffennaf 14 
11.30 a.m. - Picnic Yr Ysgol Sulion Sul 

  Parc Padarn, Llanberis 

  5.00 p.m. - Canon Idris Thomas 

 

Gorffennaf 21 
  5.00 p.m. - Miss Eleri Jones, Bangor 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Gorffennaf 7 
10.00 a.m. - Mr Gwilym Charles  
  Williams, Llandudno 

  5.00 p.m. - Oedfa Canu mawl yn Cysegr 

 

Gorffennaf 14 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.30 a.m. - Picnic Yr Ysgol Sulion Sul 

  Parc Padarn, Llanberis 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Gorffennaf 21 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 

  5.00 p.m. - Y Parchg Geraint Roberts 

 

Picnic 

diwedd tymor 

yr Ysgolion Sul 

 
ym Mharc Padarn 

 

am 11.30 o’r gloch 

 
ddydd Sul nesaf, 

Gorffennaf 14 

 
(yn festri Capel Coch os 

bydd y tywydd yn ddrwg) 

 

 
Pawb i ddod â phicnic 

 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 553 – Dydd Sul, 07 Gorffennaf 2013 

Chawsom ni mo’n siomi o ran y 

tywydd nac o ran yr hwyl a’r mwynhad 
ar drip Ysgol Sul Capel Coch.  A 

diolch am hynny, wnaeth yr un o’r 

plant gymryd sylw o’r hyn a 

ddywedwyd wrthynt wedi i ni gyrraedd 

Sw Caer fore ddoe.  Un o’r plant 

ofynnodd a oedd y bws yn aros yno 

trwy’r dydd, ac mi ddywedais innau 

bod y bws yn mynd yn adref ar ei 

union ac y byddai raid i bawb ohonom 

ddod ag un o’r anifeiliaid o’r sw 

ddiwedd y pnawn er mwyn cael reid 

adref ar ei gefn.  Ac mi wnes i addo 

gwobr i bwy bynnag a fyddai’n dod â’r 

anifail gorau adref.  Rhyddhad mawr 

yw cael dweud na ddaeth yr un o’r 

plant ag eliffant na jiraff na llew trwy 

giatiau’r sw ddiwedd y pnawn a bod y 

bws yno i ddod â ni adre’n ddiogel.  
Ond mae’n rhaid i mi gofio fy mod 

wedi addo gwobr hefyd i bwy bynnag a 

fyddai’n tynnu’r llun gorau o un o’r 

anifeiliaid yn ystod y dydd.   

Roedd y plant yn deall yn iawn mai 

tynnu coes oeddwn ac nad oedd rhaid 

cymryd sylw o’r gorchymyn i ddod ag 

un o’r anifeiliaid adref.  A diolch byth 

am hynny.  Mae gorchmynion Duw’n 

wahanol iawn, wrth gwrs.  

Gorchmynion i’w parchu a’u cadw 

yw’r rheiny gan nad yw Duw’n 

gwamalu nac yn gorchymyn yn ofer.  
Gallwn ymddiried yn yr Arglwydd gan 

wybod mai er ein lles ni a lles ein 

cymdeithas y mae pob un o’i 

orchmynion.  Nid yw’r Arglwydd yn 

ein camarwain mewn unrhyw ffordd.  

Mae’n rhoi ei orchmynion, ac yn 

disgwyl i ni ufuddhau iddynt.  Ac yn 
yr ufudd-dod hwnnw mae diogelwch a 

bendith fawr i ni. 

Ac mor bwysig fydd cadw’r addewid i 

wobrwyo’r llun gorau.  Weithiau, 

gallwn addo a pheidio cadw’r addewid 

hwnnw.  Ond nid felly’r Arglwydd.  

Mae Duw yn addo, ac yn cadw ei 

addewidion i gyd.  Mae’n addo bod 

gyda ni bob amser; yn addo gwrando 

gweddiau; yn addo ei gysur a’i 

gymorth bob dydd. 

A dyna’r gwir wrth gwrs ynghylch 

gorchymyn ac addewid yr Efengyl ei 

hun.  Ynddi, mae Duw’n gorchymyn i 

ni edifarhau a chredu’r Efengyl.  Nid 

awgrymu y dylem ystyried gwneud 

hynny y mae Duw, ac nid hyd yn oed 

ein gwahodd i feddwl am y peth.  

Mae’n gorchymyn i ni gydnabod ein 

beiau a cheisio ei faddeuant, a chredu 

yn yr Arglwydd Iesu.  Pethau i’w 

gwneud mewn ufudd-dod i Dduw yw 

edifarhau a chredu. 

Ac mae addewid yr Efengyl yn sicr a 

dibynadwy.  Credwch, meddai Duw, a 

chadwedig fyddwch.  Nid yw’n torri ei 

addewid.  Mae’n addo maddeuant a 

bywyd newydd a’r nefoedd hyd byth i 

bawb sy’n credu yn ei Fab.  A gallwn 

ddibynnu arno i gadw ei addewid.    

Adref o’r Sw 



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.   

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00  

o’r gloch gan Mr Gwilym Charles 

Williams, Llandudno ac estynnir croeso 

cynnes iawn adref i Lanberis iddo wrth 

ddiolch iddo am ei wasanaeth.  Ni fydd 

Ysgol Sul.  Cynhelir oedfa Canu Mawl 

dan nawdd Cymanfa Dosbarth Padarn 

yng nghapel Cysegr, Bethel am 5.00 o’r 

gloch. 

 
Byddaf fi’n arwain yr oedfa yn 

Neiniolen am 9.30 o’r gloch a bydd yr 

Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch. Cynhelir 

oedfa Canu Mawl dan nawdd Cymanfa 

Dosbarth Padarn yng nghapel Cysegr, 

Bethel am 5.00 o’r gloch. 

 

Ni fydd oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

 

 

 

 

 Y Gymanfa 
Cynhelir oedfa Canu Mawl dan nawdd 

Cymanfa eglwysi Presbyteraidd Padarn 

yng nghapel Cysegr, Bethel am 5.00 o’r 

gloch HENO.  Gwasanaeth tebyg i 

Oedfa Deulu fydd hwn a gobeithio 

cawn gefnogaeth i’r Gymanfa ar wedd 

wahanol am eleni. 

 

Trefnwyd yr oedfa gan Gareth Jones, 

Capel Coch, a dyma gyfle i ni ddod 

ynghyd i foli Duw.  Mae Gareth wedi 

trefnu grwp i gyfeilio i’r emynau. 

 
Gellir parcio ceir ar gae pêl droed 

Bethel, dafliad carreg o’r capel. 

 

Bore Coffi  
Cynhelir y Bore Coffi misol yn festri 

Capel Coch am 10.45 o’r gloch, ddydd 

Mawrth, Gorffennaf 9 er budd Cronfa 

Adnoddau’r Capel.   

Cyfarfod Misol 
Cynhelir Cyfarfod nesaf Henaduriaeth 

Arfon ym Mrynrefail am 6.30 o’r gloch, 

nos Fawrth, Gorffennaf 9.  Bydd y 

cyfarfod yng nghanolfan Caban lle mae 

eglwys Brynrefail yn cyfarfod.  

 

Cyfarfod Chwarter 
Cynhelir Cyfarfod Chwarter nesaf 

Cyfundeb Annibynwyr Gogledd Arfon 

yng nghapel Seilo, Llandudno ddydd 

Mercher, Gorffennaf 24.  Yn ogystal â’r 

cyfarfod arferol, cynhelir Cyfarfod 

Pregethu blynyddol y Cyfundeb a’r 

pregethwr gwâdd fydd y Parchg Guto 

Prys ap Gwynfor. 

 

 

Picnic 
Daw tymor yr Ysgol Sul i ben gyda 

Phicnic yr Ysgolion Sul ym Mharc 

Padarn ddydd Sul nesaf, Gorffennaf 14. 

 

Dowch i Gilfach Ddu erbyn 11.30 o’r 

gloch.  Mi wnawn ni gyfarfod wrth y 

siopau i ddechrau.  

 

Os bydd yn oer neu’n wlyb, fe wnawn 

ni gynnal y Picnic yn festri Capel Coch.     

Ond gobeithio bydd y tywydd braf yn 

para tan hynny. 

 
Mae croeso cynnes i bawb o Ysgolion 

Sul Llanberis a Deiniolen i’r picnic, ac 

os oes rhywun arall am ymuno â ni mae 

croeso i chithau hefyd. 

 

Pawb i ddod â’i bicnic ei hun os 

gwelwch yn dda.   

  

Banc Bwyd  
Mae’r bocs bwyd ar gyfer y Banc Bwyd 

a drefnir gan eglwysi Caernarfon yn y 

cyntedd yn Capel Coch. 

 

Mae’r bwyd yn cael ei rannu i bobl yng 

Nghaernarfon a’r cyffiniau sydd mewn 

angen am wahanol resymau. Mae yna 

bobl broffesiynol, fel doctoriaid a 

gweithwyr cymdeithasol, yn penderfynu 

pwy sy’n cael talebau i ‘brynu’ bwyd 

o’r Banc Bwyd.  Bydd pobl yn y pen-

trefi cyfagos, yn ogystal ag yn y dref, 

yn elwa o’r Banc Bwyd hwn. 

 

Mae croeso i unrhyw un roi bwyd yn y 

bocs – tuniau neu becynnau bwyd sych, 

er enghraifft.  Cofiwch nad ydym yn 
pwyso ar neb i roi, ond yn awyddus yn 

unig i roi cyfle i bobl gefnogi’r gwaith.  

Diolch yn fawr iawn am y bwyd sy’n 

cael ei roi yn y bocs yn rheolaidd. 

CICiau 
Mae CICiau i fod i gael ei gynnal yn 

Capel Coch am 7.00 o’r gloch nos 

Wener nesaf, Gorffennaf 12.  Ond mae’n 

bosibl na fydd amryw o’r hogiau ar gael.  

Felly, mi gaiff pawb o’r criw wybod cyn 

hynny os byddwn yn medru ei gynnal ai 

peidio.   

 

Trip Ysgol Sul 
Fel y nodwyd ar y ddalen flaen, aeth 

Trip Ysgol Sul Capel Coch i Sw Caer 

ddoe.  Gobeithio bod pawb wedi 

mwynhau eu hunain.  Roedd y tywydd 

yn ardderchog – haul poeth trwy’r dydd, 

o’r funud y cyrhaeddon ni yno yn y bore 

hyd ddiwedd y pnawn.  Roedd ambell un 

wedi blino yn yr haul poeth, ond neb 

ddim gwaeth.  Diolch i bawb am eu 

cefnogaeth. 

 

Ar y ffordd adref, cafwyd swper ym 

mwyty McDonald ger Treffynnon, ac 
roeddem nôl adref yn Llanberis cyn 8.00 

o’r gloch neithiwr. 

   

Lluniau’r Trip 
Ac fel y soniais ar y ddalen flaen hefyd, 

gosodwyd her i’r plant dynnu llun yn y 

sw.  Felly, cofiwch fod angen anfon eich 

lluniau ataf yn ystod yr wythnos nesaf 

yma.  Gan mai defnyddio’r ffôn neu 

gamera digidol oedd pawb, hyd y 
gwelwn i beth bynnag,  a wnewch chi 

anfon eich lluniau ataf dros y we i’r 

cyfeiriad hwn: 

 john.cilfynydd@btinternet.com 
 

Mi gawn ni weld llun pwy yw’r gorau a 

rhoi gwobr fach i’r enillydd.  Rwy’n 

edrych ymlaen at weld y lluniau o lewod 

a theigrod a physgod ac ymlusgiaid a 

dynnwyd.  Anfonwch eich llun gorau 

ataf os gwelwch yn dda. 


