
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Medi 9 

10.00 a.m.– Y Gweinidog 

 11.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Medi 16 

10.00 a.m. a 5.30 p.m.  

   Y Parchg Eifion W  Williams 

 11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

Medi 23 

10.30 a.m.- Oedfa Deulu 

  5.30 p.m. - Y Gweinidog 

     

Medi 30 

10.00 a.m. a 5.30 p.m.—Oedfaon 

10.30 a.m. - Sul Efe (cerdded o Ben 
 Llyn i’r Ganolfan yn Llanberis) 

 

Cronfa Gronyn 
Diolch  yn fawr iawn am bob rhodd a 

dderbyniwn i Gronfa Gronyn.  Mae’r 

cyfan yn help i dalu am gost argraffu 

Gronyn bob Sul.   

 

Gellir cyfrannu at y Gronfa unrhyw 

adeg, a gwerthfawrogwn bob cyfraniad a 

dderbyniwn.   
 

Y gobaith yw bod cymaint o bobl â pho-

sibl yn derbyn Gronyn.  Felly, os 

gwyddoch am rywun a fyddai’n hoffi 

derbyn copi yn wythnosol, ond nad yw’n 

ei dderbyn ar hyn o bryd, cofiwch roi 

gwybod i ni.   

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Medi 16: Cynhelir Oedfa 

Deulu am 10.00 o’r  gloch  a 

gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 

Gweinidog. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Medi 9 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Mrs Mererid M Williams 

   

Medi 16 
10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Medi 23 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa 

 

Medi 30 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  neu  

10.30 a.m. - Sul Efe (cerdded o Ben 

 Llyn i’r Ganolfan yn Llanberis) 
  5.00 p.m. - Y Parchg Trefor Jones 

 

 
 

“Rho i ni lawenydd gynifer o 

flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer 

o flynyddoedd ag y gwelsom 
ddrygfyd" (Salm 90:15).  

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Medi 12: Cyfarfod 

Gweddi Efe yn Capel Coch am 7.00 o’r 

gloch. 

Nos Wener, Medi 14: Cynhelir CIC a 
CICiau yn y festri am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Medi 16: Gwasanaethir am 

10.00 a 5.30 o’r gloch gan y Parchg 

Eifion Wyn Williams, Llanfairfechan.  

Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.    

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Medi 16: Gwasanaethir am 

6.00 o’r gloch gan y Parchg W R 

Williams. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 512 - Dydd Sul, 09 Medi, 2012 

Fel y gŵyr y rhan fwyaf ohonom, 
mae’n anodd ymateb yn gynnes i alwad 

ffôn oer - y galwadau ffôn oddi wrth 

gwmniau na ofynnon ni iddyn nhw ein 

ffonio.  Ers talwm, mi allech fentro mai 

gwerthu ffenestri dwbl fyddai’r rhan 

fwyaf ohonynt.  Dwn i ddim ai arwydd 

o lwyddiant y galwadau cynnar hynny 

yw’r ffaith nad oes neb yn ffonio erbyn 

hyn i drio gwerthu ffenestri i ni.  Mae’n 

fwy tebygol wrth gwrs fod y cwmniau 

hynny wedi perffeithio dulliau eraill o 

werthu eu nwyddau.  Erbyn hyn, mae’r 
galwadau oer - o leiaf y rhai a gaf fi - 

yn tueddu i drio gwerthu yswiriant, 

neu’n cynnig iawndal am ddamwain 

nad wyf wedi ei chael, neu’n ceisio fy 

mherswadio i gymryd rhan mewn 

arolwg masnachol trwy ateb pob math o 

gwestiynau.   

 

Eisiau trafod PPI oedd y wraig a’m   

ffoniodd yn ddiweddar. (Os ydych 

eisiau gwybod beth yw PPI, ffoniwch y 
ddynes!  Mi fasa hi wrth ei bodd yn 

egluro’r cyfan i chi.)  Roedd hi’n daer  

iawn ac yn mynnu gwybod pam nad 

oeddwn eisiau trafod!  Minna’n meddwl 

mod i’n glyfar ac yn dweud na fydda i 

byth yn prynu dim oddi wrth ‘alwr oer’.  

A dyna’r camgymeriad mawr!  Nid 

‘galwr oer’ mohoni o gwbl, medda hi.  

Doeddwn i, meddai hi eto, wedi rhoi tic 

mewn rhyw focs ar ryw ffurflen ryw 

bryd i ddeud y byddwn i’n falch o gael 

sgwrs efo rhywun fel hi!  ‘Hyd yn oed 
os gwnes i roi tic mewn bocs,’ medda 

finna, ‘dwi ddim isio trafod y mater 
arbennig hwn heddiw, diolch i chi.’  

Doedd hi ddim yn derbyn hynny 

chwaith, ac oni bai i mi derfynu’r 

sgwrs, dwi’n siwr y byddai hi wedi 

deud y drefn wrtha i am ddifetha ei 

hamser a’m rhybuddio i fod yn fwy 

gofalus y tro nesaf wrth dicio bocsys. 

 

Un taer yw Duw.  Mae ei daerineb i’w 

weld yn glir yn y Testament Newydd 

wrth i Iesu alw pobl ato’i hun.  Mae’r 

taerineb hwn yng ngwahoddiad yr 
Efengyl i bobl gredu ynddo.  Ac fe 

ddylai fod hefyd yn ein llais ninnau 

wrth i ni alw ar bobl i dderbyn yr Iesu 

yn Waredwr ac Arglwydd. Daw’r 

Efengyl fel galwad oer at lawer o bobl 

am y rheswm syml nad oeddent yn rhoi 

llawer o sylw i bethau’r Ffydd cyn i 

rywun ddweud gair am Grist wrthyn 

nhw.  Mae galwad Duw yn daer, a gall 

llawer o bobl dystio iddi fod ar brydiau 

yn daer iawn, a hwythau’n teimlo nad 
oes llonydd o gwbl i’w gael oddi wrth 

alwad Duw iddynt droi ato.  Ond nid 

yw Duw yn ei wthio’i hun ar neb 

ohonom.  Nid yw’n gorfodi neb i 

ymateb i’r Efengyl yn groes i’w 

ewyllys ei hun.   

 

Glywsoch chi alwad daer Duw i gredu 

â’ch holl galon yn y Mab sy’n ffordd 

i’r bywyd gwell yn y byd hwn ac i’r 

bywyd tragwyddol yn y byd a ddaw?  

Peidiwch â throi cefn ar y cynnig hwn 
na rhoi taw ar y sawl sy’n galw.   

Galwad oer 



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 gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan Mrs Mererid Mair 

Williams, Caernarfon.  Diolch iddi am 

ei gwasanaeth a chroeso cynnes iddi. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfa yn Capel 

Coch am 10.00 o’r gloch.  Cynhelir yr 

Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  A bydd 

oedfa MOLI am 5.00 o’r gloch heno., 

ac estynnwn groeso cynnes i bawb 

ohonoch i’r oedfa hon. 
 

Byddaf fi’n arwain yr oedfa yn 

Rehoboth am 2.00 o’r gloch hefyd. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at bawb sydd 

heb fod yn dda ar hyn o bryd gan 

obeithio y cewch adferaid buan. 

 

Sul 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   

Llanberis.  Bydd criw Coleg y Bala yn 

y Ganolfan i gynnal gweithgareddau ar 

gyfer y plant a’r ieuenctid o 11.30 o’r 

gloch tan 1.00 o’r gloch.  Gobeithiwn 

gael cwmni holl ysgolion Sul yr ardal.  

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.   
 

Rhagbysbyseb 
Mae diwedd Ionawr yn bell i ffwrdd, 
ond dyma raghysbyseb am gyfarfod 

sydd i’w gynnal y Sul olaf o Ionawr y 

flwyddyn nesaf! 

 

Bydd Martyn Geraint, sy’n gyfarwydd 

iawn fel diddanydd ac a fu’n cyflwyno 

rhaglenni plant ar y teledu am 

flynyddoedd yn dod i gynnal addoliad 

arbennig  y pnawn Sul hwnnw i blant yr 

ardal.   

 

Roeddem wedi gobeithio ei gynnal yn 
ystod yr hydref, ond roedd yn amhosibl 

iddo ddod atom cyn y Nadolig am fod 

ganddo ymrwymiadau yn yr Ysgol Sul 

yn ei eglwys ei hun, ac wrth i’r Nadolig 

agosau bydd yn brysur yn teithio gyda’r 

pantomeim y mae’n ei drefnu bob 

blwyddyn. 

 

Mae cymanfaoedd lleol yr Annibynwyr 

a’r Presbyteriaid yn cefnogi’r bwriad i 

gynnal y cyfarfod hwn, ac edrychwn 
ymlaen at groesawu Martyn. 

Penwythnos  

Coleg y Bala  
Mae’n bosib eich bod yn cofio ein bod 

wedi aildrefnu dyddiad ein penwythnos 

blynyddol ar gyfer plant yr Ofalaeth 

yng Ngholeg y Bala eleni.   

 

Penderfynwyd aildrefnu am ein bod yn 

ofni y byddai’r holl barataoadau ar gy-
fer Eisteddfod yr Urdd yng Nglynllifon 

yn ei gwneud yn anodd i’r plant ddod 

i’r Bala ddiwedd Mai. 

 

Byddwn yn mynd â’r plant i Goleg y 

Bala ym mis Hydref, o nos Wener,    

Hydref 19 hyd amser cinio, dydd Sul, 

Hydref 21.   

 

Fel arfer, plant Blwyddyn 3-6 fydd yn 

dod.  Bydd cyfle i’r rhai sydd ym 

Mlwyddyn 7 (a rhai hŷn) fynd i’r Bala 

ymhen tair wythnos wedyn, ar Gwrs 

Ieuenctid a gaiff ei gynnal o nos Wener, 

Tachwedd 9 hyd ddydd Sul, Tachwedd 

11.    

 

Caiff y plant a’r bobl ifanc ragor o     

wybodaeth am y cyrsiau hyn yn fuan. 

 

 

Y Gymdeithas  
Mae bron yn amser i’r Cymdeithasau 

Undebol ailddechrau.   

 

Cynhelir Cymdeithas Deiniolen yn Nhy 
Elidir, nos Lun, Medi 24.  Y gwr gwadd 

yn y cyfarfod agoriadol fydd Arfon 

Wyn, Llangwyllog, a fydd yn son am ei 

waith ar hyd y blynyddoedd gyda phobl 

a phlant ag anableddau dysgu.  Bydd 

hefyd yn canu cân neu ddwy. 

 

Bydd Cymdeithas Llanberis yn dechrau 

ym mis Hydref.. 

CIC a CICiau 
 

Byddwn yn ailddechrau gweithgaredd 

CIC a CICiau yn Capel Coch am 7.00 

o’r gloch, nos Wener yr wythnos hon, 
Medi 14. 

 

Edrychwn ymlaen at gael cwmni’r criw 

a fu’n dod yn ffyddlon y llynedd, ac 

wrth gwrs byddwn yn falch iawn o weld 

pobl ifanc eraill yn dod atom. 

 

Cofiwch fod croeso i blant Blwyddyn 6 

ddod i CICiau.  Felly, os gwyddoch am 

rywun sydd newydd ddechrau’r 

flwyddyn olaf yn yr ysgol gynradd, 

cofiwch eu gwahodd i CICiau.   
 

CICiau yn Capel Coch  

 

Nos Wener, Medi 14 

 

7.00 - 8.30 o’r gloch  

Ffair Hydref  

Capel Coch 
 

yn y festri  

ddydd Llun, Medi 17 

am 2.00 o’r gloch 

 
Bric a brac, cacennau, llyfrau 

hamperi etc 

 

(Byddwn yn ddiolchgar am bob 

cyfraniad at y stondinau) 

 

Elw at gynnal a chadw’r capel 

 

Croeso cynnes 


