
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Gorffennaf  29 

10.00 a.m. a 5.30 p.m.  

  - Oedfaon 

 

Awst 5 
10.00 a.m.a 5.30 p.m.  

  - Y Parchg Trefor Lewis, Hen Golwyn 

 

Awst 12 

10.00 a.m. - Mr Dewi Jones, Pwllheli 

  5.30 p.m. - Mr Huw Tegid, Llangefni 

 

Awst 19 

10.00 a.m.a 5.30 p.m.  

   - Y Parchg Marcus Robinson, Bethel 

  

Awst 26 
10.00 a.m.a 5.30 p.m.  

  - Y Parchg Iorwerth Jones Owen 

  

Medi 2 

10.00 a.m.a 5.30 p.m.  

  - Y Parchg W R Williams 

Efe 
 Ddydd Sul, Medi 30, bydd Cynllun Efe 

yn cynnal bore arbennig o weithgarwch 

ar gyfer yr ysgolion Sul a’r CIC a 

CICiau.  Bydd cyfle i bawb gyfarfod 

wrth hen bont Pen Llyn ym Mrynrefail 

am 10.30 o’r gloch er mwyn cerdded ar 

hyd Lon Las Peris i’r Ganolfan yn Llan-

beris.  Bydd criw Coleg y Bala yn y 
Ganolfan i gynnal gweithgareddau ar-

bennig gyda’r plant a’r ieuenctid o 11.30 

o’r gloch tan 1.00 o’r gloch.  

 

Gobeithiwn gael cwmni holl ysgolion 

Sul yr ardal i ddathlu’r Ffydd gyda’n 

gilydd.  Byddai’n syniad i bawb ddod â 

thamaid i’w fwyta, er nad oes raid dod â 

phicnic llawn gan y bwriadwn orffen 

erbyn 1.00 o’r gloch mewn pryd i bawb 

fynd adref i gael cinio (hwyr).   
 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Gorffennaf  29 
  5.00 p.m. - Y Parchg Eifion Williams 

  Llanfairfechan 

 

Awst 5 
10.00 a.m. - Y Parchg Olwen Williams 

  Tudweiliog 

 

Awst 12 

Dim oedfa 

 

Awst 19 

Dim oedfa 

 

Awst 26 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

 

Medi 2 

10.00 a.m. a 5.00 p.m.  

        - Y Gweinidog 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

D y d d S ul ,  G or f fe n na f  2 9 : 

Gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 

P a r c h g  E i f i on  W  W i l l i a m s , 

Llanfairfechan.  Mae’n dda deall felly 

ei fod yn gwella wedi’r llawdriniaeth a 

gafodd yn ddiweddar. 

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Sul, Gorffennaf 29: Cynhelir 

Cyfarfod Gweddi am 10.00 o’r gloch a 

chawn gyhoeddi yn ystod yr oedfaon 

heddiw beth fydd yn digwydd gyda’r 

nos.   

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Gorffennaf 29: Ni fydd 

oedfa y Sul nesaf na thrwy fis Awst. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 510 - Dydd Sul, 22 Gorffennaf, 2012 

Wedi blynyddoedd o ddisgwyl, mae’r 
dydd ar wawrio.  Prinder swyddogion 

diogelwch, tagfeydd traffig, streic 

gweithwyr y ffiniau mewn meysydd 

awyr, tocynnau heb eu gwerthu, streic 

gyrrwyr trenau a thywydd gwlyb yw 

rhai o’r trafferthion y mae’r trefnwyr 

wedi gorfod ymgodymu â hwy ar 

drothwy Gemau Llundain.     

 

Ond nid yw hynny’n ddim o’i gymharu 

â’r trafferthion a wynebai’r Mudiad  

Olympaidd yn Seoul yn 1988 ar ôl 
rownd derfynol ras 100 medr y dynion 

pan gafodd yr enillydd, Ben Johnson, ei 

wahardd am iddi ddod yn amlwg iddo 

gymryd cyffuriau anghyfreithlon.  

Roedd yna raglen yn adrodd yr hanes 

hwnnw ar y teledu’r noson o’r blaen.  

 

Un o’r pethau mwyaf diddorol a glywyd 

ar y rhaglen oedd yr hyn a ddywedodd 

un o’r gwyddonwyr a fu’n ymwneud â’r 

profion cyffuriau a wneir ar athletwyr.  
Eglurodd fod y profion hyn yn gwella o 

hyd, ac yn dod yn fwy a mwy effeithiol 

o ran datgelu olion cyffuriau yn nŵr 

neu waed yr athletwyr.  Mae’r profion a 

wneir heddiw, meddai, yn gallu canfod 

ôl cyffuriau nad oedd yn bosibl i’r 

profion a wnaed flynyddoedd yn ôl eu 

canfod.  Ac aeth ymlaen i egluro ei fod 

wedi cadw samplau a gymerwyd oddi 

wrth athletwyr ugain a deng mlynedd ar 

hugain yn ôl.  A than y profion mwyaf 
diweddar hyn, meddai, roedd cyfran go 

fawr o’r samplau hynny yn amlwg ag 

olion cyffuriau ynddynt!  Doedd y 
profion oedd ar gael ar y pryd ddim 

wedi gallu canfod yr olion hynny.  

Roedd hynny’n golygu y gellid dangos 

bod llawer iawn mwy o athletwyr na a 

ddaliwyd ar y pryd wedi defnyddio 

cyffuriau dros y blynyddoedd.  Wedi 

meddwl am y peth, penderfynu peidio 

gwneud dim pellach wnaeth y 

gwyddonydd am ei fod yn ofni y 

byddai’n codi nyth cacwn rhy fawr. 

 

Mae llygaid Duw yn gweld pob dim, a 
pheth ofnadwy yw sylweddoli hynny.  

A rhyw ddydd, medd y Beibl wrthym, 

fe gaiff pob dim ei ddwyn i’r amlwg.  

Fe ddatgelir pob pechod, yn cynnwys y 

pethau hynny yr oeddem ni wedi tybio 

nad oedd neb wedi sylwi arnynt a’u 

bod wedi mynd yn angof.  Dyna fydd 

cywilydd mawr!  Pob gweithred, pob 

gair, pob meddwl wedi ei ddatgelu!  

Pob anwiredd, pob amhuredd,  pob 

anffyddlondeb yn dod i’r amlwg.  Ac 
eto, i’r rhai sy’n credu yn yr Arglwydd 

Iesu Grist, bydd y gwarth hwnnw wedi 

ei guddio.      

 

Does dim rhaid i’r sawl sy’n credu yn 

Iesu ofidio, oherwydd ynddo ef mae 

maddeuant am bob bai.  Y pechodau 

sy’n amlwg i bawb?  Maent wedi eu 

maddau.  Y pechodau na sylwodd neb 

arnynt?  Maent wedi eu maddau.  Y 

pechodau yr ofnwn y daw rhywun i 

wybod amdanynt?  Mae’r rheiny hefyd 
wedi eu maddau trwy Iesu Grist.   

Datgelu bai 



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.  

 
Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch a chyfarfod gweddi am 

5.00 o’r gloch.  Diolch i bawb a fydd yn 

cymryd rhan yn yr oedfa hon. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfaon yn Capel 

Coch am 10.00 a 5.30 o’r gloch.  Ni 

fydd Ysgol Sul heddiw. 

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

Y Gronyn olaf 
Hwn yw rhifyn olaf Gronyn am y tro, 

ac felly mae’n briodol diolch o galon i 

bawb sy’n ei ddosbarthu bob Sul i   
aelodau a chyfeillion yr eglwysi.   

 

Cyhoeddir y rhifyn nesaf un ai’r Sul 

olaf ym mis Awst neu’r Sul cyntaf ym 

mis Medi.     

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr 

Nowie Jones, 2 Tai Gweledfa yng 

Nghartref Ceris, Treborth.   

 

Cyfarfod Chwarter 
Cynhelir Cyfarfod Chwarter ac Oedfa 

Bregethu Cyfundeb Annibynwyr 

Gogledd Arfon yng nghapel Tabernacl, 
Penmaenmawr am 7.00 o’r gloch, nos 

Fercher, Gorffennaf 25.  Y pregethwr 

gwâdd eleni fydd y Parchg Casi M 

Jones, Y Felinheli.   

 

Trip Ysgol Sul 
Ddydd Sadwrn, Awst 4, bydd Trip    

Ysgol Sul Deiniolen yn ymweld â   

chartref yr Esgob William Morgan yn 

Nhŷ Mawr Wybrnant, Penmachno cyn 

mynd i’r Ganolfan Dringo Rhaffau ym 

Metws y Coed.  

  

Bowlio deg 
Nos Wener, Gorffennaf 20, aeth pobl 

ifanc CIC a CICiau Llanberis a Llanrug 

i’r Ganolfan Bowlio Deg yn Glasfryn, 

Y Ffôr.  Cafwyd noson hwyliog i gloi’r 
tymor, gyda 25 o bobl ifanc a phump o 

oedolion yn mwynhau’r noson. 

 

Roedd yn braf iawn cael y lle i ni ein 

hunain.  Wedi’r gemau, cawsom fwyd 

yng nghaffi’r ganolfan cyn cychwyn 

adref.   

 

Diolch i Andrew am drefnu’r cyfan, a 

diolch i Susan, Gwenno a Dafydd am 

ddod yno hefo ni. 

 
Edrychwn ymlaen yn awr at fis Medi 

pan fyddwn yn ailddechrau cyfarfodydd 

CICiau.  Ond yn y cyfamser, gobeithio 

caiff pawb wyliau braf.   

Mae’r plant wedi cael gwahoddiad 
mewn llythyr a ddosbarthwyd iddynt 

trwy’r ysgolion.  Mae croeso iddynt 

ddod am yr wythnos gyfan neu am 

ddiwrnod neu ddau os yw hynny’n fwy 

hwylus.   

 

Os medrwch, rhowch wybod i Andrew 

ymlaen llaw os yw eich plentyn yn 

bwriadu dod gan y bydd yn help i wy-

bod faint sy’n dod.  Ond hyd yn oed os 

na wnewch chi hynny, bydd croeso i chi 

ddod unrhyw fore.   
 

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. 

 

Capel Llanberis 
Gyda theimlad o dristwch a siom y 

mae’n rhaid cyhoeddi ein bod wedi 

gorfod rhoi heibio’r bwriad i godi capel 

newydd ar gyfer y ddwy eglwys yn 

Llanberis ar safle Nant Padarn.  

Penderfynodd swyddogion Capel Coch 

ynghyd â’r Pwyllgor Adeiladau nad oes 

dewis arall o weld nad yw’r drafodaeth 
rhwng y Cyfundeb a’r cwmni oedd yn 

awyddus i godi’r capel newydd yn 

gyfnewid am Capel Coch wedi symud 

dim yn ei blaen ers 2 flynedd, er i’r 

Cyfundeb benderfynu mai ei 

swyddogion a fyddai’n gofalu am y 

drafodaeth yn hytrach na ni yn lleol.  

Mae hyn yn siom aruthrol i bawb 

ohonom wedi’r gobeithio gwirioneddol 

a fu am adeilad newydd.  Bwriadwn yn 

awr geisio caniatad i werthu’r capel a 
chadw’r festri yn Capel Coch.   

Cyngor Eglwysi Deiniolen 

Dydd o Roddion i Dylan 
Cynhaliodd Cyngor Eglwysi Deiniolen 

bwyllgor nos Fercher diwethaf i drafod y 

cymorth y gallwn ei roi i Dylan Lewis a 

gafodd anafiadau difrifol mewn   dam-

wain yn ddiweddar. 

 

Penderfynwyd cynnal Dydd o Roddion a 

rhoi cyfle i bobl gyfrannu at gasgliad 

arbennig a fydd yn cael ei roi i Dylan er 
mwyn ceisio dangos ein bod fel eglwysi 

ac ardalwyr yn cofio amdano ef a’i 

deulu yn yr amser anodd hwn. 

 

 

Bydd cyfle i gyfrannu ddydd Gwener a 

dydd Sadwrn nesaf, Gorffennaf 27 a 28. 

 

Bydd rhai o aelodau eglwysi’r pentref yn 

Nhy Elidir i dderbyn unrhyw rodd y 

bydd pobl am ei rhoi ar yr adegau hyn: 
 

Dydd Gwener, Gorffennaf 27: 

  rhwng 10.00 y bore a 6.00 yr hwyr 

 

Dydd Sadwrn, Gorffennaf 28: 

  rhwng 10 y bore a 12.00 (hanner dydd) 

 

Clwb Gwyliau Efe 
Cynhelir Clwb Gwyliau Efe yr wythnos 
hon yng Nghapel y Rhos, Llanrug, ar 

gyfer plant yr ardal (Blwyddyn 3–6 yr 

ysgol). 

 

Cynhelir y Clwb o ddydd Llun (yfory), 

Gorffennaf 23 hyd ddydd Gwener, 

Gorffennaf 27, rhwng 10.00 o’r gloch y 

bore a 12.00 o’r gloch (hanner dydd, nid 

hanner nos, cofiwch!) 

 

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

Ffydd â’r plant unwaith eto.   

 
“Rho i ni lawenydd gynifer o 

flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer 

o flynyddoedd ag y gwelsom 

ddrygfyd" (Salm 90:15).  


