
Yr wythnos hon 
 

CLWB GWYLIAU HAF EFE 
 

i blant Blwyddyn 3–6 
yn Ysgol Gynradd Llanrug 

 
Dydd Llun – Dydd Gwener 

Gorffennaf 22–26 
10.00 – 1.00 o’r gloch 

 
Dowch â phecyn bwyd i ginio 

 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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  

 
Medi 1 

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

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Gorffennaf 21 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
  5.00 p.m. - Y Parchg Geraint Roberts 
 

Gorffennaf 28 
10.00 a.m. - Mr Dewi Jones 
   

Awst 4 
10.00 a.m. - Y Canon Idris Thomas 
  5.00 p.m. - Mr John H Hughes 
 

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 
  5.00 p.m. - Mr John H Hughes 
 
 
 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 555 – Dydd Sul, 21 Gorffennaf 2013 

Cafwyd diwrnod ardderchog ar 
gyfer Ras Yr Wyddfa ddoe, a daeth 
pobl yn eu cannoedd i Lanberis i 
weld y cystadlu.  Mae’n siwr bod 
yna rai miloedd o bobl yma, yn 
cynnwys pawb oedd ar Gae’r Ddôl 
a’r strydoedd a’r mynydd ei hun.  
Roedd yr haul yn grasboeth a 
phawb i weld yn mwynhau eu hun-
ain yn sgwrsio â ffrindiau a chefn-
ogi’r rhedwyr.  Ond wn i ddim pa 
mor hapus oedd y rhedwyr efo ’r 
tywydd chwaith.  Mae’n siwr y 
byddai’r rhan fwyaf ohonyn nhw 
wedi mwynhau ambell gwmwl a 
thipyn llai o wres.  Wedi’r cwbl, 
roedd hi mor boeth nes bod lorïau 
graeanu’r Cyngor Sir (ie, y rhai 
welwn ni fel arfer adeg eira a 
rhew’r gaeaf) yn taenu llwch ar rai 
o ffyrdd yr ardal i arbed wyneb y 
lôn rhag toddi yng ngwres yr haul.   

Fore ddoe, cyn prif ras y pnawn, 
cafwyd ras newydd am Gwpan yr 
Wyddfa, sef ras i gopa’r mynydd 
yn unig.  Rwy’n ymwybodol iawn 
o berygl dweud ‘yn unig’ yn y cys-
wllt hwn gan fod rhedeg i’r copa 
yn gamp na allaf fi yn sicr ond 
breuddwydio am ei chyflawni. 
Breuddwydio, ac edmygu ymrodd-
iad a dycnwch y rhedwyr o feddwl 
am yr oriau a misoedd o ymarfer 
caled ym mhob tywydd, haf a gae-
af.  Ac am ddeg o’r gloch neithiwr 
roeddwn yn dal i edmygu ymrodd-
iad a dycnwch pobl.  Mae’r pentref 
yn brysur bob noson Ras yr Wydd-
fa, ac ambell flwyddyn cafwyd 

cryn dipyn o swn a helynt.  Ohe-
rwydd hynny roedd yna fwy o 
heddlu nag arfer yn Llanberis 
neithiwr. Ond ar gais yr heddlu, 
roedd yma hefyd bedwar o Fugeil-
iaid y Stryd o Fangor, a braf iawn 
oedd eu cyfarfod a chael sgwrs fer 
hefo nhw wrth gerdded adref.  Yn 
eu plith yr oedd  Eleri Jones, a 
fydd yn arwain yr oedfa yn Nein-
iolen heno.  Roedden nhw yma am 
rai oriau neithiwr nes y byddai’r 
tafarndai’n cau. 

Mae Bugeiliaid y Stryd i’w gweld 
ar strydoedd aml i dref a dinas, 
bob nos Wener a nos Sadwrn fel 
arfer.  Cristnogion ydi’r Bugeil-
iaid hyn sydd  ar y stryd i gynnig 
help i bobl sydd mewn trafferthion 
am eu bod o bosibl wedi yfed gor-
mod.  Maen nhw’n cynnig poteli 
dwr neu fflip-fflops i ferched sydd 
wedi colli neu dynnu eu hesgidiau 
ac mewn perygl o frifo trwy sathru 
cerrig neu ddarnau o wydr.  Mae’r 
Bugeiliaid yn pwysleisio nad ydyn 
nhw ar y stryd i bregethu nac i ef-
engylu fel y cyfryw, ond eu bod 
yn barod i egluro i unrhyw un sy’n 
eu holi mai yn enw Iesu Grist y 
maen nhw’n gwneud y gwaith 
hwn.  Roedden nhw yn Llanberis 
am y tro cyntaf neithiwr rhag ofn 
y byddai ar rywrai angen help.  
Diolch i Dduw am ymroddiad a 
dycnwch y Bugeiliaid sydd allan 
ym mhob tywydd.  Gweddïwch 
drostynt. 

Rhedwyr a Bugeiliaid 



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 Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan Miss Eleri Jones, Bangor.  
Estynnwn groeso cynnes iddi, a diolch 
am ei gwasanaeth. 
 
Byddaf fi’n arwain yr oedfa yn Capel 
Coch am 10.00 o’r gloch, ac yna  gwas-
anaethir am 5.00 o’r gloch gan y Parchg 
Geraint Roberts, Porthaethwyr.   
 
Mae’r Ysgolion Sul yn cael gwyliau 
dros yr haf a byddwn yn ail ddechrau y 
Sul cyntaf wedi i’r plant fynd yn ôl i’r 
ysgol ym mis Medi.  
 
Ni fydd oedfa yn Rehoboth. 
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at Mrs  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Picnic 
Daeth tymor yr Ysgol Sul i ben y Sul 
diwethaf gyda’r Picnic blynyddol ym 
Mharc Padarn.  Diolch i bawb a ddaeth 
yno, a gobeithio eich bod wedi mwyn-
hau eich hun.  Cawsom dywydd ardd-
erchog, ac roedd yn braf iawn cael awr 
neu ddwy yng nghwmni ein gilydd. 
 
Cafwyd helfa drysor i ddechrau, ac aeth 
y plant i fyny’r llwybr heibio i Glan y 
Bala at Ysbyty’r Chwarel i chwilio am 
atebion i’r cliwiau a osodwyd.  Roedd 
yn amlwg bod pawb wedi mynd i draff-
erth fawr i ddatrys y cliwiau.   
 
Yna, i lawr y grisiau o’r Ysbyty  a chael 
y picnic ar ben yr hen domen chwarel.  
Cawsom y lle i ni’n hunain, ac felly 
roedd digon o le i chwarae gemau ar ôl i 
bawb fwyta.  Diolch i Andrew am ei 
help efo’r gemau unwaith eto. 
 
Wrth i mi sgwennu hwn, rwyf newydd 
farcio papurau’r helfa drysor, ac mae’n 
agos iawn rhwng tri o’r timau.  Mae’n 
amlwg y bydd rhaid i mi fynd am dro 
bach arall ar hyd y llwybr i wneud yn 
siwr o’r ateb i un o’r cwestiynau!  Bydd 
rhaid i mi gyfrif un peth yn ofalus eto, 
rhag ofn bod yr ateb yn wahanol i’r hyn 
oedd pan wnes i osod y cliwiau ac i mi 
wneud cam â rhywun! 

CICiau 
Daeth tymor CICiau i ben echnos 

GRONYN

Hwn yw rhifyn olaf Gronyn dros yr haf.  Ni fydd rhifyn arall tan y Sul olaf ym 
mis Awst.  Diolch yn fawr iawn i bawb am eu help i
flwyddyn ddiwethaf. 

Cynhelir Cyfarfod Chwarter nesaf 
Cyfundeb Annibynwyr Gogledd 
Arfon yng nghapel Seilo, Llandud-
no ddydd Mercher, Gorffennaf 24.  
Yn ogystal â’r cyfarfod arferol, 
cynhelir Cyfarfod Pregethu blyn-
yddol y Cyfundeb a’r pregethwr 
gwâdd fydd y Parchg Guto Prys ap 
Gwynfor. 

Clwb Gwyliau Efe 
Cynhelir Clwb Gwyliau Efe yr 
wythnos nesaf yma, sef wythnos 
gyntaf gwyliau’r haf, 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.   
 
Mae’r clwb ar gyfer plant Blynydd-
oedd 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 An-
drew am ei holl waith yn trefnu ar 
ei gyfer.  
 
Cysylltwch ag Andrew am ragor o 
fanylion    (07929916181).   
 

Cyhoeddiadau  
CEFNYWAUN AC EBENESER  

Dydd Sul, Gorffennaf 28: Gwas-
anaethir am 5.00 o’r gloch gan 
Miss Sioned Williams, Bethesda.  
. 

CAPEL COCH A NANT PAD-
ARN 

Dydd Sul, Gorffennaf 28: Gwas-
anaethir am 10.00 o’r gloch gan y 
Gweinidog 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.   

 

efo trip i’r sinema yng Nghyffordd 
Llandudno i weld y ffilm Despicab-
le Me 2.  Diolch yn fawr iawn i An-
drew am drefnu’r daith ac i Mrs 
Catrin Roberts am ddod efo ni i 
ddanfon yr hogiau.  Cyn dod adref 
roedd rhaid cael rhywbeth i’w fwyta 
yn McDonalds y drws nesaf i’r sin-
ema.  Byddwn yn ail gychwyn cyf-
arfodydd rheolaidd nos Wener CIC-
iau yn gynnar yn mis Medi.  
 
Ond cyn y noson yn y pictiwrs, bu-
om ym Motwnnog nos Iau yn cym-
ryd rhan yng nghystadleuaeth bêl 
droed Cwpan CIC a drefnwyd gan 
Trobwynt.  Iolo, Sion Ifan, Elis, 
Ben ac Aled oedd aelodau’r tim, efo 
Owain o Waunfawr yn ymuno efo 
nhw.  Tri o dimau oedd yn cystadlu 
gan fod un wedi wedi methu dod ar 
y funud olaf, a chwaraeodd pawb yn 
erbyn ei gilydd dair gwaith.  Gor-
ffennodd yr hogiau yn ail yn y tabl, 
a’r enillwyr oedd criw Nefyn a Mor-
fa Nefyn.  Criw CIC Llithfaen oedd 
y trydydd tim.  Diolch i Andrew am 
drefnu, a diolch i Nathan Morris am 
ddod efo ni i helpu i ofalu am yr 
hogiau.  O Sir Fôn y daw Nathan, a 
fo fu’n siarad efo’r plant am Iesu 
Grist noson Cwpan Efe yn Llanrug 
yn ddiweddar.  
 

Gwyliau 
Bydd y Gweinidog oddi cartref ar 
wyliau yr wythnos nesaf yma, Gor-
ffennaf 22–27.   

 
Cyfarfod Chwarter 

GRONYN 

Hwn yw rhifyn olaf Gronyn dros yr haf.  Ni fydd rhifyn arall tan y Sul olaf ym 
mis Awst.  Diolch yn fawr iawn i bawb am eu help i’w ddosbarthu ar hyd y 


