
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Medi 30 

10.00 a.m. - Oedfa 

11.30 a.m. - Sul Efe yn Y Ganolfan  

  yn Llanberis 

 (Gellir cerdded o Ben Llyn i’r 
 Ganolfan os dymunir - cychwyn 

 am 10.30 o’r gloch) 

  5.30 p.m.- Oedfa 

 

Hydref  7 

10.00 a.m. - Mr Dafydd Iwan 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.30 p.m. - Cyfarfod Gweddi  

 

Hydref  14 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

 (Oedfa Gymun) 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Hydref 7: Gwasanaethir am 

9.30 a 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog, a 

gweinyddir y Cymundeb yn oedfa’r nos.  

Bydd yr Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch. 

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Hydref 3: Cyfarfod 
Gweddi Efe am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Hydref 7: Gwasanaethir am 

10.00 o’r gloch gan Mr Dafydd Iwan, a 

Chyfarfod Gweddi Diolchgarwch am 

5.30 o’r gloch.  Bydd Yr ysgol Sul am 

11.15 o’r gloch. 

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Hydref 7: Gwasanaethir am 

2.00 o’r gloch gan Mr John H Hughes, 

Llanberis. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Medi 30 

11.30 a.m. - Sul Efe yn Y Ganolfan  

  yn Llanberis 

 (Gellir cerdded o Ben Llyn i’r 

 Ganolfan os dymunir - cychwyn 
 am 10.30 o’r gloch) 

  5.00 p.m. - Y Parchg Trefor Jones 

 

Hydref  7 

  9.30 a.m. - Y Gweinidog 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog  

          (Oedfa Gymun) 

 

Hydref  14 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Mr Arwel Williams 

“Rho i ni lawenydd gynifer o 
flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer 

o flynyddoedd ag y gwelsom 

ddrygfyd" (Salm 90:15).  

Coleg y Bala 

 

Penwythnos Plant 
Blwyddyn 3–6 

 

Hydref 19–21 

 

 

Cwrs Ieuenctid 
Blwyddyn 7+ 

 

Tachwedd 9–11 

 

Manylion llawn gan y 

Gweinidog 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 515 - Dydd Sul, 30 Medi, 2012 

Nos Sul ddiwethaf, roedd rhaglen Songs 
of Praise yn trafod gweddi wrth ymateb 

i lofruddiaeth y ddwy blismones ifanc 

ym  Manceinion ychydig ddyddiau’n 

gynharach, a’r ffaith fod un o brif-

swyddogion yr heddlu wedi cyfeirio at 

y cymorth a fu ei ffydd Gristnogol iddo 

yn wyneb y trychineb hwnnw. 

 

Yn ystod y rhaglen, cafwyd cyfweliad â 

dwy leian a soniai am eu bywyd 

gweddi. Sonient am weddi fel peth yr 

oeddent yn ei wneud trwy’r dydd, ac ar 
unwaith dychmygem y merched hyn ar 

eu gliniau trwy’r dydd, bob dydd.  Ac a 

bod yn onest, mae’n anodd meddwl am 

y fath beth.  Ond yna fe soniodd y ddwy 

am bethau eraill a wnaent, yn cynnwys 

gwaith prifathrawes yn achos un 

ohonynt.  A daeth yn amlwg nad oedd 

’gweddio trwy’r dydd’ yn golygu eu 

bod yn gweddio gweddiau ar eu gliniau 

trwy’r dydd o gwbl.  Sôn oedd y ddwy 

am ysbryd gweddigar yn hytrach na 
gweddio geiriau.  Roedd yna adegau o 

ddefosiwn, pan fyddai’r lleianod yn 

gweddio yn ffurfiol, un ai ar eu pen eu 

hunain neu gydag eraill.  Ond wrth sôn 

am ‘weddio trwy’r dydd’, sôn a wnaent 

am wneud pob dim gan ddibynnu ar 

Dduw i’w harwain a’u nerthu i wneud 

eu gwaith er clod i Dduw.  Doedden 

nhw ddim yn llythrennol yn gweddio 

bedair awr ar hugain bob dydd.  Yr hyn 

a olygent, mae’n debyg, oedd eu bod yn 

gwneud pob dim o ddydd i ddydd yn 
nerth Duw.  

Faint ohonom ni, tybed, allai ddweud 
yr hyn a ddywedai’r lleianod?  Mae eu 

geiriau’n sicr yn her i ni.  Ydym ni’n 

gwneud pob dim yn weddigar?  Yng 

ngwaith yr eglwys, yn ein gwahanol 

swyddi bob dydd, yn y gymdogaeth, o 

fewn ein teuluoedd, yn ein perthynas â 

phobl eraill, ydym ni’n ymwybodol o’n 

hangen am nerth a chymorth Duw, ac 

yn pwyso arno yn y cyfan a wnawn?  

Ydym ni’n gofyn i Dduw ein helpu? 

Ydym ni’n cyfaddef ein gwendid a’n 

hanallu?  Ydym ni’n cyflwyno pob 
dydd i’w ofal?  Ac yng nghanol ein 

prysurdeb, ydym ni rywsut yn pwyso 

ar Dduw (er na allwn ni fynegi hynny 

mewn geiriau fel y cyfryw) bob 

munud, bob awr?   

 

Ynteu, oes raid i ni gyfaddef ein bod 

yn aml yn gweithredu’n gwbl groes?  

Ydi hi’n bosibl mai gweddi (boed 

eiriau gweddi neu ysbryd gweddi) yw’r 

peth pellaf o’n meddwl?  Rywsut, gall 
hynny fod, a ninnau’n byw heb unrhyw 

ymwybyddiaeth o’n hangen.  Mor 

rhwydd yw anghofio mai ar Dduw ei 

hun y mae pob dim yn dibynnu, ac na 

allwn ni wneud dim hebddo.  Ac os oes 

rhaid i ni gyfaddef bod hyn yn wir, 

waeth i ni heb â’n cystwyo ein hunain 

chwaith am ein diffygion mewn 

gweddi.  Gwell fyddai diolch fod ein 

Duw trugarog yn galw arnom o’r 

newydd i bwyso arno er gwaethaf (neu 

oherwydd) ein methiant mewn peth 
mor sylfaenol â gweddi hyd yn oed.   

Gweddio bob munud 



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.  

 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 

gloch gan y Parchg Trefor Jones, 

caernarfon.  

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

o’r gloch gan Mr John H Hughes, a 

chynhelir oedfa gan rai o aelodau Capel 

Coch a Nant Padarn am 5.30 o’r gloch. 

 

Gwasnaethir yn Rehoboth am 2.00 o’r 

gloch gan y Parchg Reuben Roberts, 

Bontnewydd. 
 

CIC Sul  
Yn nes ymlaen y bore ’ma, cynhelir 
CIC Sul dan nawdd Cynllun Efe yn Y 

Ganolfan yn Llanberis. 

 

Trefnwyd y cyfarfod arbennig hwn ar 

gyfer yr ysgolion Sul a’r CICiau lleol.  

Bydd rhai wedi cerdded o Bont Pen 

Llyn i’r Ganolfan os bydd y tywydd yn 
ffafriol, a’r rhan fwyaf mae’n debyg 

wedi dod ar eu hunion i’r Ganolfan, lle 

bydd criw ifanc Coleg y Bala yn cynnal 

gweithgareddau ar eu cyfer.   

 

Daw’r gweithgaredd yn Y Ganolfan i 

ben am 1.00 o’r gloch.  Gweddiwn am 

fendith Duw ar y cyfan, fel y bydd pob 

dim a wneir ac a ddywedir yn glod i 

Dduw ac yn ffordd i’n dwyn ni oll yn 

nes at yr Arglwydd Iesu. 

 

Cymdeithas Deiniolen 
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf newydd 

Cymdeithas Undebol Deiniolen yn Nhy 

Elidir nos Lun ddiwethaf yng nghwmni 

Mr Arfon Wyn, Llangwyllog.  Cafwyd 

noson ddifyr iawn yn gwrando arno’n 

sôn rhwyfaint am hanes ei deulu, ei  

fagwrfa, rhai o’r profiadau a gafodd yn 
ystod dyddiau ieuenctid a’i yrfa.  Roedd 

y cyfan wedi ei blethu gyda rhai o’r 

caneuon  a gyfansoddodd.  Mae mwy 

nag un o’r caneuon yn gyfarwydd am i 

ni ei glywed ef neu bobl eraill yn eu 

canu lawer tro.  Cafodd y gynulleidfa 

hyd yn oed ymuno i ganu ‘Pwy wnaeth 

y sêr uwchben?’ gyda chyfansoddwr y 

gân boblogaidd honno, a chyfle i wneud 

swn (pa mor soniarus bynnag oedd o!) 

ar yr offerynnau taro. Diolchwyd iddo 

gan Mr John Ll Williams. 
 

Cymdeithas Llanberis 
Bydd tymor Cymdeithas Undebol  

Llanberis yn cychwyn wythnos i nos 

Fawrth, Hydref 9, am 7.00 o’r gloch yn 

Capel Coch. 

 

Edrychwn ymlaen at groesawu John  
Eifion, Penisarwaun atom i’n diddanu, 

ac mae’n debyg y bydd aelod arall o’i 

deulu gydag ef i’w helpu hefyd. 

 

Blwyddyn 7 a hŷn 
Bydd cyfle i’r rhai sydd ym Mlwyddyn 

7 (a hŷn) fynd i’r Bala dair wythnos 

wedyn, ar Gwrs Ieuenctid a gaiff ei 

gynnal o nos Wener, Tachwedd 9 hyd 

ddydd Sul, Tachwedd 11.    

 

Unwaith eto, rhowch wybod i ni ar un-

waith am unrhyw un sy’n awyddus i 

fynd ar y cwrs hwn. 

 

Cyfarfod Gweddi 
Cynhelir Cyfarfod Gweddi Efe yn 

Capel Coch am 7.00 o’r gloch, nos   

Fercher, Hydref 3. 

 

Cetrys Inc a  Stampiau 
Nodyn bach i’ch atgoffa fod dau flwch 

yng nghyntedd festri Capel Coch - un i 

ddal hen getrys inc a’r llall i ddal hen 

stampiau.   

 

Rydym yn cael arian at yr Ysgol Sul 

gan y cwmni sy’n cymryd y cetrys inc.  

Mae’r stampiau’n cael eu trosglwyddo i 

elusen sy’n casglu arian at gael cwn ty-

wys ar gyfer y deillion.  Mae pob stamp 

yn cael eu derbyn, hyd yn oed y rhai 
mwyaf cyffredin.   

 

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 gwerthfaw-

rogwn 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.   

 

Fel sy’n arferol gennym yn y cyfarfod 
agoriadol bob blwyddyn, bydd lluniaeth 

ysgafn ar ddiwedd y noson. 

 

Cofion 
Dymuniadau gorau i bawb sydd heb fod 

yn dda ar hyn o bryd. 

 

Diwrnod i’r Brenin 
Ddydd Sadwrn, Hydref 6, bydd Undeb 

yr Annibynwyr ac Undeb y Bedyddwyr 

yn cynnal Diwrnod i’r Brenin ar Faes y 

Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd, o 

10.00 y bore tan 4.00 y prynhawn.  Bydd 

rhaglen lawn o weithgareddau ar gyfer y 

gwahanol oedrannau, a cheir oedfaon i 

bawb i agor a chloi’r dydd.   

 

Dymunwn yn dda i Andrew a fydd yn 

helpu gyda’r gwaith ar gyfer y plant. 
 

CIC  
Cynhaliwyd CIC yn Capel Coch echnos 

a diolch i Andrew a Gwenno am eu 

gwaith a’u hymroddiad unwaith eto. 

 

Bydd y cyfarfod nesaf am 7.00 o’r gloch 

wythnos i nos Wener, Hydref 12. 

 

2 Penwythnos  

Coleg y Bala  
 

Blwyddyn 3–6 
Bydd cyfle i blant Blwyddyn 3-6 fynd 

am ddwy noson i Goleg y Bala, o nos 

Wener, Hydref 19 hyd amser cinio, dydd 

Sul, Hydref 21.   

 

Os gwyddoch am unrhyw blentyn sy’n 

awyddus i fynd yno hefo ni, rhowch  
wybod ar unwaith i’r Gweinidog neu i 

Andrew Settatree os gwelwch yn dda. 


