
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Medi 15 
10.00 a.m. - Oedfa Deulu 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog 
(Cymundeb) 
 

Medi 22 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Mr John Roberts 
 

Medi 29 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Miss Nerys Jackson 
 

Hydref 6 
9.30 a.m. a 5.00 p.m.  - Y Gweinidog 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Medi 15 
10.00 a.m. - Y Parchg Harri Parri 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Y Parchg Harri Parri 
 

Medi 22 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog (Cymundeb) 
 

Medi 29 
10.00 a.m. - Dr Huw Tegid Roberts 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Dr Huw Tegid Roberts 
 

Hydref 6 
10.00 a.m. - Mr Dafydd Iwan 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Mr Richard Ll Jones 

Diolchgarwch    
Cynhelir Gwasanaeth Diolchgarwch  
plant Capel Coch am 10.30 o’r gloch 
ddydd Sul, Hydref 13.   
 
Bydd rhagor o fanylion cyn diwedd y 
mis am yr oedfa hon a chyfarfodydd 
eraill y Diolchgarwch yn yr Ofalaeth. 
  

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Medi 22: Bydd yr  Ysgol 
Sul am 10.15 o’r gloch a gwasanaethir 
am 5.00 o’r gloch gan Mr John Roberts, 
Llanfairpwll.  
 
CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Wener, Medi 20: Cynhelir  CIC 
yn y festri rhwng 7.00 a 8.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Medi 22: Cynhelir  Oedfa 
Deulu am 10.30 ac oedfa Gymun am 
5.00 o’r gloch.  Bydd y ddwy oedfa dan 
arweiniad y Gweinidog.     
 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Medi 22: Gwasanaethir  am 
2.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 

 

Gŵyl Flodau         

 

Eglwys Sant Peris  

Nant Peris 

 

Dydd Llun – Dydd Sul 

16–22 Medi 2013 

 

Bydd yr Eglwys yn agored 

rhwng 1.00 a 4.00 o’r gloch y 
pnawn yn ystod yr wythnos  

 

Thema: ‘Myfi yw’ – 

Dywediadau Iesu  

yn Efengyl Ioan 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 558 – Dydd Sul, 15 Medi 2013 

Mi fûm yn Nant Gwrtheyrn ddoe, a 
rhyfeddu unwaith yn rhagor at y ffordd 
droellog i lawr i’r pentref.  Bob tro yr af 
yno, rwy’n cofio’r tro cyntaf i mi fynd 
mewn cerbyd i waelod y cwm.  Roedd 
hynny ganol 1979, ymhell cyn bod sôn 
am y ffordd darmac sydd yno heddiw.  
Land Rover oedd y cerbyd, a hwnnw’r 
unig gerbyd a allai ddilyn yr hen drac 
cul a oedd yn nadreddu i’r hen bentref 
bryd hynny.  Megis dechrau oedd y 
gwaith o adnewyddu’r pentref a’i   
ddatblygu’n Ganolfan Iaith.  Ac rwy’n 
dal i gofio’r daith yn y Land Rover, ac 
yn arbennig y bachdro a oedd mor dynn 
nes bod rhaid gosod olwyn blaen y 
Land Rover ar ymyl y dibyn (gyda 
blaen y cerbyd dros y dibyn) a bagio’n 
ôl cyn mynd rownd y tro.  Rwy’n dotio 
wrth feddwl bod bws yn medru mynd 
rownd y tro hwnnw’n hwylus erbyn 
hyn. 

Ychydig flynyddoedd yn gynharach, 
cyn bod sôn am Ganolfan Iaith, roedd 
Ac Eraill wedi canu am y lle, ‘Cwm 
Nant Gwrtheyrn, rwyt yn annwyl i mi,’ 
a ‘Byw fyddi, Nant Gwrtheyrn’.  Ar y 
pryd roedd y pentref yn adfail, ond fe 
wireddwyd breuddwyd Dr Carl Clowes 
o’i adfer, ac ers hynny mae miloedd o 
bobl wedi aros yn y Ganolfan neu wedi 
bod yno i wahanol ddigwyddiadau.   

Ac onid yw stori adnewyddu’r Nant yn 
ddarlun o’r gobaith sydd gennym fel 
Cristnogion?  Rydym yn annwyl yng 
ngolwg Duw er yr olwg druenus sydd 
arnom fel pobl a bechodd yn ei erbyn.  
Mor annwyl nes iddo ddymuno ein  

hadfer i berthynas iach ag ef ei hun.  
Neges fawr yr Efengyl yw bod Duw’n 
rhoi bywyd i bobl oedd yn farw o ran 
eu perthynas ag ef.  Oherwydd yng 
ngeiriau’r Beibl roeddem ‘yn feirw 
mewn camweddau a phechodau’ cyn i 
Iesu Grist farw trosom ac i’r Ysbryd 
Glân ein galluogi i gredu ynddo. 

A gobaith am adnewyddiad yw stori 
Eglwys Iesu Grist o hyd am ei bod yn 
annwyl yng ngolwg yr Arglwydd.  Ac 
am y rheswm hwnnw y canwn ninnau 
amdani, mai ‘Byw fyddi’.  Bydd yr 
Eglwys fyw am fod Duw yn ei charu 
ac am ei fod wedi rhoi ei Fab i farw 
drosti.  Duw sy’n cynnal ei Eglwys 
heddiw, a Duw fydd yn ei gwarchod 
yfory.  Gallwn gredu hynny a diolch yr 
un pryd nad arnom ni y mae’r Eglwys 
yn dibynnu.  Duw ei hun sy’n llwyddo 
ei Eglwys ym mhob cyfnod ac ym 
mhob man.  Nid yw hynny’n golygu 
nad oes dim i ni i’w wneud er mwyn 
hyrwyddo ei gwaith.  Os ydym yn 
credu yn Iesu Grist rydym yn rhan o 
waith yr Eglwys, am y rheswm syml 
mai ni yw’r Eglwys!  Bod yn Eglwys, 
byw a gwasanaethu fel Eglwys yw ein 
galwad a’n gwaith.  Ac mae hynny’n 
bosibl i ni am mai Duw yw ein nerth 
a’n gallu.   

Sut olwg sydd arnoch chi a minnau 
heddiw?  Sut olwg sydd ar yr Eglwys 
yn ein gwlad?  Mae adnewyddiad yn 
bosibl.  Dyna’r gobaith sydd gennym.  
Ond a ydym yn ei ddymuno?  A 
wnawn ni ei geisio?  Ymddiriedwn yn 
Nuw yr adnewyddiad.     

Byw fyddi 



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 i oedfaon Sul arall.  Gweddiwn 
am fendith Duw ar ein haddoliad.   
 
Cynhelir Oedfa Deulu yn Neiniolen am 
10.00 o’r gloch, a byddaf yn arwain yr 
oedfa honno a’r oedfa Gymundeb am 
5.00 o’r gloch. 
 
Gwasanaethir yn Llanberis am 1.00 a 
5.00 o’r gloch gan y Parchg Harri Parri, 
Caernarfon.  Estynnwn groeso cynnes 
iddo gan ddiolch yn fawr iawn am ei 
wasanaeth unwaith eto.  A chan ei fod 
gyda ni heddiw cyhoeddwn isod lythyr 
a fydd ganddo yn Eco’r Wyddfa y mis 
nesaf yn apelio am wybodaeth.  Bydd yr 
Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch 
 
Ni fydd oedfa yn Rehoboth heddiw. 
 

Cofion 
Bu Mrs Doris Roberts, Fron Oleu, 
Llanberis yn yr ysbyty yn ddiweddar ac 
anfonwn ein cofion gorau ati hi ac at 
bawb sydd heb fod yn dda eu hiechyd ar 
hyn o bryd.  Dymunwn iddynt adferiad 
llwyr a buan.   

Apêl am wybodaeth 
I bwrpas ymchwil, tybed a oes gan rai 
ohonoch wybodaeth am ddigwyddiadau 
neu draddodiadau am y Parchg John 
Williams, Brynsiencyn yn recriwtio yn 
y fro yn ystod cyfnod y Rhyfel Byd 
Cyntaf?  Gwn iddo dalu sawl ymweliad 
â’r cylch ond anaml, a llwm o ran 
cynnwys, ydi’r cyfeiriadau yn y         
papurau newydd.  Gwn iddo, yn ôl yr 
Herald Cymraeg, fod yn y ‘Dance Hall’ 
yn Llanberis ar y trydydd o Fedi 1914 
a’r ‘neuadd yn orlawn’.  Pe byddai 
hanes ar gael am ddigwyddiad arbennig 
byddwn y falch o glywed amdano.   
 
Harri Parri 
Y Gadlas 
14 Llys Gwyn 
Caernarfon  
Gwynedd  
LL55 IEN  
gadlas14@btinternet.com 
 

‘MOLI’ 
Cynhaliwyd oedfa MOLI yn Capel 
Coch nos Sul diwethaf dan arweiniad 
Andrew, Gwenno, Dafydd  a Falmai.  
Thema’r oedfa oedd Bedydd Iesu, a 
soniwyd am yr elfennau annisgwyl sydd 
i’r hanes a’r digwyddiad hwn, sef bod 
Iesu wedi ei fedyddio gan Ioan (yn hytr-
ach na bod Iesu yn bedyddio Ioan), ac 
yn fwy na hynny hyd yn oed bod Iesu 
wedi cael ei fedyddio o gwbl o gofio 
iddo fyw yn ddi-bechod.  Wrth gymryd 
ei fedyddio roedd Iesu’n dangos ei fod 
yn sefyll o’n plaid a’i fod yn fodlon i 
gymryd ein pechodau ni arno’i hun. A 
gwelsom hefyd nad oedd troi’n ôl i fod 
yn hanes Iesu wedi iddo ddangos yn ei 
fedydd ei fod yn benderfynol o sefyll a 
dioddef trosom.   
 
Roedd yn oedfa fendithiol a chafwyd 
paned a sgwrs wedyn.  Gwahoddwn chi 
i oedfa MOLI nesaf am 5.00 o’r gloch, 
nos Sul, Hydref 13. 

Llanrug i ordeinio’r blaenoriaid newydd 
a fydd wedi eu dewis gan eglwysi’r 
Henaduriaeth yn ystod y flwyddyn.  
Bydd yr oedfa honno am 6.30 o’r gloch 
nos Fawrth, Hydref 22, 2013. 
 
Dyma ddatganiad yr enwad ynghylch 
blaenoriaid sy’n arweiniad i eglwysi.   
‘Mae blaenor yn Eglwys Bresbyteraidd 
Cymru yn ŵr neu wraig a alwyd i     
wasanaethu’r eglwys leol trwy bleidlais 
a gynhaliwyd yn weddigar ac o dan   
arweiniad yr Ysbryd Glân. Ynghyd â’r 
gweinidog cymer blaenoriaid gyfrifol-
deb fel tim am fywyd, addoliad a   
thystyiolaeth y gynulleidfa leol.  Yn ôl 
eu doniau y maent i ymweld â’r      
cleifion, i addysgu’r ifanc, i arwain a 
chefnogi’r rhai sy’n ceisio Crist, ac i 
hyfforddi a chalonogi credinwyr.       
Disgwylir hefyd iddynt fod â gofal am y 
Cyfundeb cyfan. Byddant hwy yn Ym-
ddiriedolwyr Rheolaethol yn eu heg-
lwys leol ac maent i weithio gyda’u 
cydflaenoriaid a’r gweinidogion i adeil-
adu corff Crist trwy holl lysoedd yr Eg-
lwys.’ 
 

Cymdeithas Undebol 
Mae tymor newydd y ddwy Gymdeithas 
Undebol  wedi eu trefnu erbyn hyn, a 
buan iawn y daw’n amser i ailgychwyn 
y cyfarfodydd hyn. 
 
Bydd Cymdeithas Undebol Deiniolen 
yn ailgychwyn yn Nhy Elidir m 7.00 o’r 
gloch nos Lun, Medi 23.   Edrychwn 
ymlaen at groesawu Annette Bryn Parri 
i gychwyn y tymor newydd i ni.  Bydd 
croeso cynnes i unrhyw i’r cyfarfod 
hwn. 
 
Bydd Cymdeithas Undebol Llanberis 
yn ailgychwyn yn Capel Coch nos 
Fawrth, Hydref 8 gydag Adloniant 
ysgafn yng nghwmni Treflyn, Ann a 
Rhys o ardal Porthmadog, a lluniaeth 
ysgafn i ddilyn.   

CIC 
Bydd cyfarfodydd CIC yn ailddechrau 
yn Capel Coch nos Wener yr wythnos 
hon, Medi 20.  Byddwn yn dechrau am 
7.00 o’r gloch ac yn gorffen am 8.30 o’r 
gloch. 
 
Edrychwn ymlaen at weld pawb o’r hen 
griw, a chofiwch bod croeso i unrhyw un 
sydd ym Mlwyddyn 6, 7, 8, 9 a hŷn na 
hynny i’r cyfarfodydd hyn. 
 

Dosbarth Beiblaidd 
Bydd Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth yn 
ailddechrau nos Fercher, Medi 25.  
Byddwn yn cyfarfod yn Yr Haciau,  
Racca am 7.00 o’r gloch.  Diolch yn 
fawr i Miss Dilys Mai Roberts am ei 
chroeso cynnes.  Byddwn yn falch o 
weld pobl newydd yn dod i’r cyfarfod ac 
edrychwn ymlaen at eich croesawu.   
 
Fe ddechreuwn gyfres newydd y tymor 
hwn ar ‘gymeriadau ffydd’ Hebreaid 11. 
 

Priodas 
Llongyfarchiadau a dymuniadau da i 
Emyr Wyn Gibson (17 Hafod Oleu, 
Deiniolen) a Sarah Stubbs ar eu priodas, 
a gynhaliwyd yng nghapel Seilo, Nant 
Gwrtheyrn ddoe, Medi 14 dan arweiniad 
y Gweinidog.  Annette Bryn Parri oedd 
yr organydd.   
  

Ethol Blaenoriaid 
Bythefnos i heddiw, ddydd Sul, Medi 
29, bydd cyfle i aelodau Capel Coch eth-
ol blaenoriaid newydd yn ystod yr oedfa 
am 10.00 o’r gloch.  Apeliwn ar yr ael-
odau i wneud eu gorau i fod yn bresen-
nol os oes modd. 
 
Bydd dau o flaenoriaid o eglwysi eraill 
yn gofalu am y bleidlais. 
 
Bydd Henaduriaeth Arfon yn cynnal 
oedfa arbennig yng Nghapel y Rhos, 

mailto:gadlas14@btinternet.com

