
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Gorffennaf  15 

10.00 a.m. - Mrs Nerys Griffit 

   5.30 p.m. - Mr John H Hughes 

 

Gorffennaf  22 
10.00 a.m.a 5.30 p.m.  

 - Y Gweinidog 

 

Gorffennaf  29 

10.00 a.m. a 5.30 p.m.  

 - Y Parchg Trefor Jones 

  Caernarfon 

Trip Ysgol Sul  
Aeth Trip Y sgol Sul Capel Coch i Bare  

CAMELOT, ger Preston, ddoe, a diolch  

am hynny cafwyd tywydd sych, braf ac  

amser da dros ben. Mae rhywbeth i  

bawb yn CAMELOT, a'r pare heb fod  

yn rhy fawr. Cafwyd swper ar y ffordd  
adref, yn McDonald's yn Ewlo y tro  

hwn. Diolch i bawb am eu cwmni. 
 

Bydd Trip Ysgol SuI Deiniolen yn  

mynd i Dy Mawr Wybrnant, Pen-  

machno a'r Ganolfan Dringo Rhaffau  

ym Metws y Coed. 

 

DCDC 

Recordiwyd Dechrau Canu Dechrau  

Canmol yn Eglwys Crist, Llandinorwig,  

nos Fawrth diwethaf, a chaiff y gyntaf  

o'r ddwy raglen ei darlledu yn gynnar  

ym mis Medi a'r ail ar SuI y Blodau y  

flwyddyn nesaf. Diolch i Miss Marian  

Jones a Mr John Llywelyn Williams am  

ddarllen damau o'r Ysgrythur ar gyfer  
yr ail o'r ddwy raglen. 
.  

Y Gronyn olaf 
Rhifyn yr wythnos nesaf fydd y Gronyn  

olaf cyn gwyliau'r haf. Felly, bydd 

ynddo restr lawn o'r gwasanaetbau sydd  

i’w cynnal yn ystod mis Awst. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Gorffennaf  15 
10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

   5.00 p.m. - Y Gweinidog  

 

Gorffennaf  22 
  5.00 p.m. - Cyfarfod Gweddi  

 

Gorffennaf  29 
  5.00 p.m. - Oedfa  

Anrhefn Awst  
Mae cwrs Anrhefn Awst yng Ngholeg y 

Bala ar gyfer plant 8-12 oed, Awst 13-

16.  Os oes rhywun eisiau rhagor o 

wybodaeth, cysylltwch â’r Gweinidog.  

Mae’n gyfle arbennig i gael cwmni 

plant o ardaloedd eraill wrth ddysgu am 

Iesu Grist ar gwrs llawn hwyl. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Gorffennaf 18: Cynhelir  
pwylIgor dan nawdd Cyngor Eglwysi  
Deiniolen yn Ebeneser am 7.00 o'r  

gloch i drefnu Bore Coffi i godi arian i  

helpu Dylan Lewis a anafwyd mewn  

damwain yn ddiweddar. 
Dydd SuI, Gorffennaf 22: Cynhelir  
Cyfarfod Gweddi am 5.00 o'r gloch. 
 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

D y d d S ul ,  G or f fe n na f  2 2 : 

Gwasanaethir am 10.00 a 5.30 o’r gloch 

gan y Gweinidog. 

  

REHOBOTH 

Dydd Sul, Gorffennaf 22: Ni fydd 

oedfa.  

 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 509 - Dydd Sul, 15 Gorffennaf, 2012 

Mae'r gêm Monopoly wedi sicrhau bod  

Park Lane yn un o strydoedd enwocaf  

Llundain. Arferai fod yn stryd 0 dai  

moethus, a hynny a olygai mai dyma'r  

eiddo ail ddrutaf ar fwrdd Monopoly.  

Mae'n debyg bod Park Lane wedi  

newid cryn dipyn ers i'r gêm gael ei  

chreu a'i bod erbyn hyn yn stryd lydan  

brysur, tair lôn i bob cyfeiriad. Ond  

Park Lane arall oedd yn y newyddion yr 

wythnos ddiwethaf. Yn Llundain y mae 
Charlton Park Lane hefyd, a dyma’r 

stryd y gwelwyd naw o bonciau arafu  

(speed humps) yn cael eu codi oddi arni  

y diwmod o'r blaen ar gyfer y Gemau  

Olympaidd. Ar hyd y stryd hon y bydd  

athletwyr a phwysigion yn teithio i'r  

Royal Artillery Barracks yn Greenwich  

i rai o gystadlaethau saethu a  

saethyddiaeth y Gemau Olympaidd a  

Pharalympaidd. Er mwyn hwyluso'u  

taith, a rhag i'r ponciau eu harafu,  

penderfynwyd gwario £50,000 i'w codi,  
a'u hailosod wedi i'r Gemau ddod i ben.  

Yn naturiol ddigon, mae'r bobl leol yn  

bryderus ynghylch y peth ac yn poeni  

am eu diogelwch hwy a'u plant os bydd  

cerbydau'n gor-yrru ar hyd y lôn heb  

ddim i'w rhwystro. 

 

Un enghraifft yn unig yw hyn o'r modd  
y mae trefnwyr y Gemau'n rhoi lles y  

cystadleuwyr a'r swyddogion a'r  

noddwyr 0 flaen buddiannau'r bobl sy'n  

byw neu'n gweithio yn Llundain.  

Mae'n bosib iawn y bydd pwysigion y  

Gemau'n symud yn hwylus o fan i fan 

tra bydd gweithwyr a thrigolion lleol  

yn cael mwy o drafferth nag arfer i  
fynd o amgylch y ddinas. 

 

Mor bwysig yw hi i'r eglwys ofalu nad  

yw'n gwneud peth tebyg trwy roi ei  

buddiannau hi ei hun o flaen lles pobl  

eraill. Y gwir yw ei bod mor hawdd  

gwneud hynny. Nid yw'r Eglwys yn  
bod er ei mwyn ei hun, Mae'n bod yn  

hytrach er mwyn yr Arglwydd lesu  

Grist, i'w wasanaethu ef a'i fawrygu.  

Mae'n bod er mwyn eraill, i'w caru a'i  

gwasanaethu yn enw'r Iesu. 

 

Mor rhwydd yw dweud hynny, ond  

mor anodd ei weithredu. Nid ein lles  
ni sydd i ddod gyntaf, medd yr lesu  

wrthym, ond lles erailI. A'n braint yw  

gwasanaethu eraill yng nghariad Crist.  

Beth yn union y mae hynny'n ei olygu,  

a sut yn union y gwnawn ni hynny yw  

dau o'r cwestiynau y mae'n rhaid i ni  

fynd i'r afael â hwy bob dydd.  Yr hyn  

sy'n gwbl amlwg yw na lwyddwn ni i  

roi eraill yn gyntaf heb i hynny gostio i  

ni mewn amser a llafur ac adnoddau.  

Ond cyn hynny hyd yn oed, lwyddwn  

ni ddim i roi eraill yn gyntaf heb i'n  
calonnau fod wedi eu cyffwrdd gan  

gariad Duw ac i ninnau brofi gwir  

gariad at eraill a gwir ofal am eu lles  

ysbrydol a chorfforol. Gobeithio nad  

yw codi'r ponciau yn Llundain yn  

golygu bod taith gyfforddus i bobl y  

Gemau yn bwysicach na diogelwch  

plant a phobl Charlton Park Lane. 

Park Lane 



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 10.00 a 5.00 o'r gloch,  
gydag Oedfa Deulu yn y bore. 

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00  

o'r gloch gan Mrs Nerys Griffith,  

caernarfon ac am 5.30 o'r gloch gan Mr  

John H Hughes, LIanberis. Diolch i'r  

ddau am eu gwasanaeth unwaith eto. 
 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr 

Nowie Jones, 2 Tai Gweledfa yng 

Nghartref Ceris, Treborth.   

 

Bedydd 
Yn ystod yr oedfa yn Capel Coch fore  

Sul diwethaf, Gorffennaf 8, bedyddiwyd 

J a c  E l i s  M c Q u i r e  J o n e s ,  

mab Gwenno Morris a Rhys McQuire  

Jones, 2 Cae Cerrig, Deiniolen. 

 

Moli 
Yn oedfa MOLl yn Capel Coch nos  

SuI diwethaf cawsom gwmni cor 0 bobl  

ifanc o'r Immanuel Baptist Church yn  

Highland, Califfornia. 

 

Cafwyd oedfa arbennig iawn yn eu 

cwmni.  Cyflwynnodd y côr ran o’r 

ddrama gerdd, ‘The Question’, ac roedd 

safon y canu a’r action’n arbennig.  

Ond pwysicach na hynny oedd y 

brwdfrydedd amlwg a’r diffuantrwydd 

anlwg yn eu perrfformiad.  Roeddent 

yn cyflwyno’r sioe gyfan yn Galeri yng 

Nghaernarfon echnos, ac fe gawsom 

ragflas ohoni ganddynt nos Sul.  Roedd 

y rhan a gyflwynwyd nos Sul yn mynd 
i’r afael â chwestiwn mawr bodolaeth 

Duw trwy ddangos un bachgne ifanc yn 

herio Cristnogion ifanc am yr hyn yr 

oeddent hwy yn ei gredu am Dduw ac 

am Iesu Grist. 

 

Cafwyd sgwrs wedyn gan y Parchg  

John Robinson a roddodd i ni neges  

syml am yr angen i gyflwyno'r Efengyl  

- y newyddion da am Iesu Grist - i bobl  

yn eu hiaith eu hunain. Roedd y neges  

hon yn arbennig 0 drawiadol pan  

gofiwn mai Americanwr a ddysgodd  

Gymraeg oedd yn ein hannerch yn  

Gymraeg. Mae'n amlwg fod y Parchg  

John Robinson yn byw yr hyn y mae'n  

ei ddweud! 

 
Dyma oedfa olaf MOLl tan fis Medi. 

Diolch, felly, i Andrew, Gwenno, Dafydd 

a Susan a'r ieuenctid a fu'n arwain yr oed-

faon hyn  ar hyd y flwyddyn. Edrychwn 

ymlaen at ail gychwyn yr oedfaon bendi-

thiol hyn yr ail nos SuI ym mis Medi. 

Ysgolion Sul 
Mae gwyliau haf yr Ysgolion Sul wedi  

cyrraedd ac wrth i'r tymor ddod i ben  

diolchwn yn arbennig i'r athrawon am  

eu gwaith called ar hyd y flwyddyn. 

Ni fyddai'r Ysgolion SuI yn bosibl 0  

gwbl heb ymroddiad mawr yr athrawon  

o SuI i SuI. Mwynhewch y gwyliau. 
 

Bowlio deg 

Nos Wener, Gorffennaf 20, bydd CIC a  

CICiau LIanberis a LIanrug yn mynd i'r  

Ganolfan Bowlio Deg yn Glasfryn, Y  

Ffor, Bydd bws yn cychwyn 0 Lanberis  

am 5.45 o'r gloch. Pris y noson fydd  

£5, ond os bydd y bobl ifanc eisiau  

bwyd yn y cafii, bydd angen dod a  

rhagor 0 arian efo nhw, 
 
Rhowch wybod i Andrew mor fuan a  
phosibl os ydych yn dod efo ni. 
 

Clwb Gwyliau Efe 
Y n ystod wythnos gyntaf gwyliau haf  

yr ysgol, 0 ddydd LIun, Gorffennaf 23  

hydd ddydd Gwener, Gorffennaf 27,  

cynhelir Wythnos Wyliau Efe. Cafwyd  

wythnos debyg y llynedd, ac edrychir  

ymlaen at wythnos 0 rannu'r Ffydd a'r  

plant unwaith eto. Bydd hyn ar gyfer  

plant Blwyddyn 3-6. 

 

Yng Nghapel y Rhos, LIanrug y bydd Y  

Clwb Gwyliau, rhwng 10.00 o'r gloch y  

bore a 12.00 o'r gloch (Hanner dydd), 0  

ddydd LIun i ddydd Gwener. 

 

Mae'r plant wedi cael gwahoddiad  

mewn llythyr a ddosbarthwyd trwy'r  

ysgolion yr wythnos ddiwethaf.  

Rhowch wybod i Andrew os ydych yn  

bwriadu dod os gwelwch yn dda gan y  

bydd yn help i wybod faint sy'n dod. 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mr Edward  

Hughes, Adwy'r Mynydd, Deiniolen  

ddydd Mawrth diwethaf, Gorffennaf 10.  

Cafwyd oedfa yn ei gartref ac yna ym  

Mynwent LIanddeiniolen dan arweiniad  

y Gweinidog. Darllenwyd ar Ian y bedd  

gan y Parchg Eric Jones, Bangor. 
 

Estynnwn ein cydymdeimlad o'r  

newydd i 'w briod, Mrs Beti Hughes,  

Wyn, Sion a Ffion ac Ari ac Oli, a Mr  

Thomas Hughes (brawd Mr Eddie  

Hughes) a'r holl deulu yn eu colled. 

 

Un o'r Felineli oedd Mr Eddie Hughes  

yn wreiddiol, ond yma yn Neiniolen y  

bu'n byw ers iddo briodi. Bu'n ffermio  

yn Rhydfadog a Than Buarth cyn symud  

i Cryngae oddeutu 50 0 flynyddoedd yn  

01. Wedi ymddeol y symudodd ef a Mrs  

Hughes i lawr y Ion i Adwy'r Mynydd 
 

Roedd yn WI- cadam, cryf 0 gorff, ond  

roedd ganddo galon dyner a charedig.  

Gwelwyd hynny yn arbennig yn ystod  

salwch ei ddiweddar ferch yng  

nghyfraith, Dilys, ac yr oedd ei cholli hi  

yn 1989 yn ergyd fawr iddo. Bu'n  

hynod 0 gefnogol i Dilys a Wyn a Sion,  

a pharhaodd y gefnogaeth hynny dros y  

blynyddoedd ers hynny.. Gweithiodd yn  

galed ar hyd ei oes, a mwynbaodd  

flynyddoedd ymddeoliad hyd nes i'w  

iechyd dorri. Cafodd gystudd blin, yn  

arbennig yn ystod y flwyddyn  

ddiwethaf. Daeth adref o'r ysbyty  

ddeng mis yn 01, a chael gofal arbennig  

gan ei deulu a phawb oedd yn gweini  

arno. Bu staff Caredig, y meddygon  

teulu a'r nyrsus cymuned, nyrsus Marie  

Curie, ynghyd a chymdogion da yn  

hynod 0 ofalus ohono. Bydd coIled fawr  

ar ei 01 ar ei aelwyd a dymunwn nerth  

Duw i'r teulu cyfan yn eu hiraeth. 


