
 

Oedfaon Awst 
 

 
 
 
 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Gorffennaf 14 
11.30 a.m. - Picnic Yr Ysgolion Sul 
  Parc Padarn, Llanberis 
  5.00 p.m. - Canon Idris Thomas 
 

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

Gorffennaf 28 
  5.00 p.m. - Miss Sioned Williams 
  Bethesda 
 

Awst 4 
10.00 a.m. - Y Parchg Olwen Williams 
  Tudweiliog 
 

Awst 11, 18 a 25 
Dim oedfa  

 
 
 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Gorffennaf 14 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.30 a.m. - Picnic Yr Ysgolion 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 
 

Gorffennaf 21 
10.00 a.m. - Mr Dewi Jones 
  5.00 p.m. - Miss Glenys Jones 
 

Awst 4 
10.00 a.m. - Y Canon Idris Thomas 
 

Awst 11 
10.00 a.m. - Mr John H Hughes 
 

Awst 18 
10.00 a.m. a 5.00 p.m. Miss Nesta Davies 
 

Awst 25  
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
 
 
 

Picnic 
yr Ysgolion Sul 

 
ym Mharc Padarn 

 
am 11.30 o’r gloch 

HEDDIW 
Dydd Sul, Gorffennaf 14 

 
 

Pawb i ddod â phicnic 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 554 – Dydd Sul, 14 Gorffennaf 2013 

Mae’r diwydiant ymwelwyr wedi bod 
yn bwysig yng Nghymru ers cenedl-
aethau, ac mae’n dal felly o hyd.  
Mae’r patrwm wedi newid cryn dipyn 
dros y blynyddoedd wrth gwrs.  Pan 
euthum i Abersoch gyntaf roedd yr hen 
arfer o osod tai yn gyffredin iawn, a 
theuluoedd yn symud i fyw i fyngalo 
neu garafan neu hyd yn oed  garej neu 
sied dros fisoedd yr haf er mwyn gosod 
eu cartref i’r fisitors.  Wrth i fwy a 
mwy o dai haf gael eu codi ac i’r fis-
itors eu hunain ddechrau gosod y tai 
hynny i fisitors eraill doedd dim cym-
aint o alw am y tai lleol, ac erbyn hyn 
mae llai o lawer o deuluoedd yn 
‘symud allan’ dros yr haf.  Ac erbyn 
hyn hefyd does neb yn cadw B&B yn 
Abersoch gan fod mwy o bwyslais bell-
ach ar ddarparu llety mewn hen  adeil-
adau fferm ac ati. 

Ond os yw’r B&B wedi diflannu o 
Abersoch a mannau eraill, mae un new-
ydd agor yn Y Drenewydd dan yr enw 
Be Our Guest.  Ond cyn i chi feddwl 
ffonio i archebu stafell yno, fe ddylwn 
egluro na chewch chi na neb arall na 
gwely na brecwast yno.  Oherwydd ar-
ddangosfa yn Oriel Davies y dref hon-
no yw stafelloedd y B&B hwn.   

Dwn i ddim pa mor realistig yw stafell-
oedd yr arddangosfa, ond maent wedi 
eu bwriadu i roi syniad o’r hyn a ddar-
parwyd mewn llety o’r fath dros y 
blynyddoedd.  Aed ati’n fwriadol yn yr 
oriel i ail greu llety gwely a brecwast, 
ac mae’n swnio’n lle difyr iawn.  Ond 

go brin y bydd neb yn meddwl eu bod 
mewn B&B go iawn. 

Ychydig o bobl sy’n mynd ati’n fwr-
iadol i roi’r argraff eu bod yn Grist-
nogion.  Ond yn anfwriadol, gall pobl 
wneud Cristnogaeth yn fwy o sioe na 
dim arall yn eu bywydau.  Mae’n rhaid 
i bawb ohonom ofalu nad rhywbeth ar 
y wyneb yn unig yw ein Cristnogaeth.  
Tybed ai un rheswm dros gyflwr 
truenus cymaint o eglwysi Cymru 
heddiw yw bod gormod o hyn wedi 
bod dros y blynyddoedd?  A fu llawer 
o’n Cristnogaeth ar y wyneb yn hytr-
ach nag o’r galon?  A fu defod ac arfer 
yn bwysicach na Beibl a gweddi?  A 
fu arfer ac adeilad yn bwysicach na 
ffydd ac edifeirwch?   

Un ffordd o sicrhau bod ein Cristnog-
aeth yn real ac nid yn ffug yw cofio’n 
syml mai perthynas fyw â’r Arglwydd 
Iesu Grist yw dechrau’r bywyd Crist-
nogol.  Perthynas real â pherson byw, 
ac nid ufudd-dod i reolau marw yw’r 
bywyd Cristnogol; a’r berthynas hon-
no yn fater o gariad ac ymddiriediaeth 
a gwasanaeth llawen a pharod i’r Un 
sydd wedi ein caru ni hyd yr eithaf 
trwy ei roi ei hun i farw trosom.  Dyn-
a’r Gristnogaeth a fedr apelio at gen-
hedlaeth newydd yng Nghymru hedd-
iw er clod i Dduw.  

 

B&B 



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.   
 
Cynhelir Ysgol Sul yn Neiniolen am 
10.45 o’r gloch a chaiff y plant gwmni 
Andrew Settatree heddiw, a bydd y Pic-
nic yn dilyn ym Mharc Padarn.  Gwas-
anaethir am 5.00 o’r gloch gan y Canon 
Idris Thomas, Deiniolen; a diolchwn 
iddo am ei wasanaeth.  
 
Byddaf fi’n arwain yr oedfa yn Capel 
Coch am 10.00 o’r gloch.  Bydd Picnic 
yr Ysgol Sul ym Mharc Padarn am 
11.30 o’r gloch.  Cynhelir oedfa MOLI 
am 5.00 o’r gloch.   
 
Byddaf yn arwain yr oedfa yn Rehoboth 
am 2.00 o’r gloch. 
 

Cofion 
 
 
 
 
 
 

Picnic 
Daw tymor yr Ysgol Sul i ben gyda 
Phicnic yr Ysgolion Sul ym Mharc Pad-
arn heddiw.  Dowch at y siopau yn  Gil-
fach Ddu erbyn 11.30 o’r gloch.    
 
Petai’r tywydd eithriadol braf a gawsom 
yr wythnos ddiwethaf wedi newid yn 
ddramatig dros nos (!!!!!!) mi wnawn ni 
gynnal y Picnic yn festri Capel Coch.      
 
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.   
 

CICiau 
Daw tymor CICiau i ben nos Wener 
nesaf, Gorffennaf 19.  Gobeithiwn fynd 
draw i Gyffordd Llandudno i’r sinema 
gyda chriw Llanrug.  Cysylltwch ag 
Andrew am ragor o fanylion    
(07929916181).   
 

Llywydd newydd 
Dymunwn yn dda i gyn-weinidog yr 
Ofalaeth, y Parchg Trefor Lewis, Hen 
Golwyn a fydd yn cael ei sefydlu yn 
Llywydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru 
yn ystod y Gymanfa Gyffredinol yn 
Aberystwyth yr wythnos hon.  Wrth ei 
longyfarch, gweddiwn y caiff nerth a 
chymorth Duw i gyflawni ei swydd 
dros y flwyddyn nesaf ac y bydd yn 
mwynhau’r gwaith yn fawr. 

Y Gymanfa 
Cynhaliwyd ‘Canu Mawl’ dan nawdd 
Cymanfa eglwysi Presbyteraidd Padarn 
yng nghapel Cysegr, Bethel nos Sul 
ddiwethaf.  Roedd y canu dan arweiniad 
Gareth Jones, a diolch iddo fo ac i’r 
grwp o gerddorion a drefnwyd ganddo: 
Catrin Llewelyn Gruffudd, Deiniolen; 
Aled Pritchard, Llanberis; a Deilwen a 
Sion Hughes, Bethel.   
 

ylltwch ag Andrew am ragor o fanylion    
(07929916181).   
 

Lluniau’r Trip 
Fel y soniwyd yr wythnos ddiwethaf, 
gosodwyd her i’r plant dynnu llun yn 
Sw Caer ar drip yr Ysgol Sul.  Felly, 
cofiwch fod angen anfon eich lluniau 
ataf yn ystod yr wythnos nesaf.  Gan 
mai defnyddio’r ffôn neu gamera digid-
ol oedd pawb, hyd y gwelwn i beth byn-
nag, 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 lew-
od a theigrod a physgod ac ymlusgiaid a 
dynnwyd.  Anfonwch eich llun gorau 
ataf os gwelwch yn dda. 
 

Gwyliau 
Bydd y Gweinidog oddi cartref ar wyl-
iau yn ystod yr wythnos, Gorffennaf 22
–27.   
 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Gorffennaf 21: Gwasan-
aethir am 5.00 ’r gloch gan Miss Eleri 
Jones, Bangor. 
 
CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Lun, Gorffennaf 15: Ymddir ied-
olwyr Efe yn cyfarfod yn Capel Coch 
am 7.00 o’r gloch. 
Nos Wener, Gorffennaf 12: CICiau 
am 7.00. Manylion gan Andrew. 
Dydd Sul, Gorffennaf 21: Gwasan-
aethir am 10.00 o’r gloch gan y Gwein-
idog ac am 5.00 o’r gloch gan y Parchg 
Geraint Roberts, Porthaethwy.  Ni fydd 
Ysgol Sul.   
   

REHOBOTH 
Dydd Sul, Gorffennaf 21: Ni fydd 
oedfa.   

Arweiniwyd y gwasanaeth dechreuol 
gan blant Ysgol Sul Cysegr, a chafwyd 
sgwrs a neges am fuddugoliaeth yr Ar-
glwydd Iesu gan Andrew Settatree.  
Roedd wedi cymryd y gêm denis a oedd 
yn cael ei chwarae yn Wimbledon yr un 
pryd fel sail i’w neges ac yn gobeithio y 
byddai Andrew Murray wedi ennill y 
gêm honno.  Fel y digwyddodd ac fel y 
cawsom wybod ar ôl mynd adref, roedd 
Murray wedi ennill y gêm a dod yn 
bencampwr Wimbledon am y tro cyntaf.  
Ond beth bynnag fyddai wedi digwydd i 
Murray, mi fyddai’r hyn a ddywedodd 
Andrew am yr Iesu wedi bod yn wir gan 
mai ef yw’r pencampwr sydd wedi 
trechu marwolaeth trwy farw ar Galfaria 
a dod yn ôl yn fyw.   
 
Diolch i bawb a ddaeth i’r Gymanfa a 
diolch yn arbennig i Gareth am drefnu 
ac i bawb a gymerodd ran ac i aelodau 
Cysegr am eu croeso. 
 

Cyfarfod Chwarter 
Cynhelir Cyfarfod Chwarter nesaf Cyf-
undeb Annibynwyr Gogledd Arfon yng 
nghapel Seilo, Llandudno ddydd Merch-
er, Gorffennaf 24.  Yn ogystal â’r cyfarf-
od arferol, cynhelir Cyfarfod Pregethu 
blynyddol y Cyfundeb a’r pregethwr 
gwâdd fydd y Parchg Guto Prys ap 
Gwynfor. 

Clwb Gwyliau Efe 
Cynhelir Clwb Gwyliau Efe yn ystod 
wythnos gyntaf gwyliau’r haf eleni eto, 
y tro hwn yn Ysgol Gynradd Llanrug, 
rhwng 10.00 ac 1.00 o’r gloch, bob dydd 
o ddydd Llun, Gorffennaf 22 hyd ddydd 
Gwener, Gorffennaf 26.  Am ragor o 
fanylion ac i gofrestru cysylltwch ag An-
drew Settatree.  Bydd ffurflenni’n cael 
eu dosbarthu yn yr ysgolion cyn diwedd 
yr wythnos hon.  Mae’r clwb ar gyfer 
plant Blynyddoedd 3, 4, 5 a 6.  Bydd 
angen dod â phecyn bwyd.  Gweddiwn y 
bydd bendith Duw ar waith y Clwb 
Gwyliau eleni eto, a diolch i Andrew am 
ei holl waith yn trefnu ar ei gyfer. Cys-


