
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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 

 

Hydref  21 

10.00 a.m. - Mr Alan Wyn Roberts 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.30 p.m. - Y Gweinidog  

 

Hydref  28 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu  

  5.30 p.m. - Y Gweinidog  

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Hydref 10 Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwau am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Hydref 14: Bydd yr Ysgol 

Sul am 10.15 o’r gloch, a gwasanaethir 

yn yr oedfa am 5.00 o’r gloch gan Mr 

Arwel Williams.   
   

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Bore Mawrth, Hydref 9: Bore Coffi ar 

budd Cronfa Adnoddau’r Capel rhwng 

10.45 a 12.00 o’r gloch. 

Nos Fawrth, Hydref 9: Y Gymdeithas 

Undebol am 7.00 o’r gloch yng 

nghwmni John Eifion, Penisarwaun. 

Nos Fercher, Hydref 10 Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn ail ddechrau yn 

Yr Haciau, Penisarwau am 7.00 o’r 
gloch. 

Dydd Sul, Hydref 14: Gwasanaethir am 

10.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  Bydd 

Yr ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  

Cynhelir oedfa MOLI am 5.00 o’r gloch.  

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

 

Hydref  21 

 5.00 p.m. - Oedfa Ddiolchgarwch 

 

Hydref  28 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg John Owen 

  REHOBOTH 

Dydd Sul, Hydref 14: Gwasanaethir 

am 2.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 

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 516 - Dydd Sul, 07 Hydref, 2012 

Mewn anwybodaeth, rhaid mentro 
dweud rhywbeth. Mae’n anodd, os nad 

yn amhosibl peidio sôn heddiw am yr 

un digwyddiad a aeth â sylw pawb ers 

nos Lun, sef diflaniad yr hogan fach 

bum mlwydd oed, April Jones.   

 

Mae’n anodd gwneud hynny am fwy 

nag un rheswm: yr ofn ein bod rywsut 

yn busnesu ym mhoen dirdynol ei 

theulu wrth sôn amdani mewn erthygl 

fel hon; yr ofn hefyd fod peidio sôn am 

April yn awgrymu rywsut nad ydym yn 
malio am eu dioddefaint a’u hartaith.  

 

Ac mewn anwybodaeth yr ysgrifennir y 

geiriau hyn, a hithau’n bnawn Sadwrn, 

am nad ydym eto’n gwybod i sicrwydd 

beth sydd a ddigwyddodd.  Gwaetha’r 

modd, mae’n ymddangos fod yr ofnau 

gwaethaf a fu gan bawb ers nos Lun 

wedi eu cadarnhau gan fod y dyn sydd 

yn y ddalfa ers pnawn Mawrth newydd 

gael ei gyhuddo o lofruddio April.  
 

Ers clywed gyntaf am gipio April nos 

Lun, yr ydym wedi dychryn nid yn unig 

bod y fath beth wedi digwydd, ond ei 

fod wedi digwydd mewn tref fechan 

gyfarwydd yng Nghanolbarth Cymru.  

Clywsom lawer gwaith bobl yn deud 

am wahanol ddigwyddiadau trasig, ‘nad 

yw pethau fel hyn yn digwydd yn y fan 

yma’.  Ac am fod Machynlleth mor 

agos, ac mor gyfarwydd, gallwn ninnau 

ddeud na fyddem yn disgwyl i’r fath 
beth digwydd mewn lle fel hyn.  Ond 

ofnir y gwaetha bellach, ac y bydd yr 
hyn a ddigwyddodd i April yn atgoffa 

pobl Machynlleth a gwlad gyfan am 

flynyddoedd i ddod o’r gwaethaf y gall 

pechod dyn ei wneud. 

 

Ond heddiw, mewn anwybodaeth, ni 

allwn ond gweddio dros deulu April, ei 

eu ffrindiau, eu cymdogion, plant a 

staff Ysgol Gynradd Machynlleth, ac 

ardal gyfan yn eu poen a’u dychryn a’u 

dryswch, a’u galar.  Diolchwn am bob 

cymorth a gawson nhw gan ffrindiau 
a’r heddlu a phawb a fu’n gefn iddyn 

nhw’r wythnos ddiwethaf; diolchwn 

am barodrwydd a phenderfyniad pawb, 

yn wirfoddolwyr a phobl broffesiynol, 

i wneud popeth o fewn eu gallu i ddod 

o hyd i April.  Roedd y ffordd y daeth 

cymuned gyfan ynghyd fel un i chwilio 

am April ac i gynnal ei gilydd yn    

dangos pobl ar eu gorau. 

 

Gweddiwn hefyd dros y bobl sy’n 
ceisio gweinidogaethu yn enw Iesu 

Grist i’r gymuned friwedig, ac o bosib 

i deulu April yn uniongyrchol, dros yr 

wythnosau nesaf.  Gwelsom rai o’r 

bobl hyn ar y teledu yn ystod yr wyth-

nos, ac mae’n siwr y byddan nhw ac 

eraill yn parhau i geisio cynnig gobaith 

yr Efengyl i bobl sydd wedi eu clwyfo 

a’u dryllio.  Bydd arnynt angen nerth a 

gras yn stôr, a chyflwynwn hwythau ac 

eglwysi’r dref a’r ardal gyfagos i ofal 

Duw, gan weddio y bydd Duw yn eu 
defnyddio fel goleuadau o gariad.   

April 



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 

Pwyllgor yr Ofalaeth 
Cynhelir Pwyllgor yr Ofalaeth ddechrau 

mis Tachwedd—cewch y dyddiad yn 

Gronyn yr wythnos nesaf, a gobeithio 

gall swyddogion yr eglwysi ac aelodau 
eraill y pwyllgor ddod iddo.  Ceisiwn 

sicrhau dyddiad hwylus i bawb. 

 

Heddiw 
Croeso cynnes i oedfaon y Sul unwaith 

eto.  Boed bendith Duw ar ein 

haddoliad heddiw.  

 

Byddaf fi’n gwasanaethu yn Neniolen 

am 9.30 a 5.00 o’r gloch, a gweinyddir 

y Cymundeb yn oedfa’r hwyr.  Bydd yr 

Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch 

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

o’r gloch gan Mr Dafydd Iwan 
Caeathro, a diolchwn iddo am ei 

wasanaeth wrth ei groesawu’n gynnes 

unwaith eto.  Cynhelir Cyfarfod 

Gweddi am 5.30 o’r gloch.  Bydd yr 

Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch. 

 

Gwasnaethir yn Rehoboth am 2.00 o’r 
gloch gan Mr John H Hughes, 

Llanberis. 

 

CIC Sul  
Cawsom fore braf y Sul diwethaf yng 

ngweithgareddau CIC Sul.  Bosib iawn 

nad oedd y tywydd mor braf ond yn sicr 

fe gawson ni awr a hanner braf iawn yn 

Y Ganolfan yn Llanberis  yng nghwmni 

pedwr o weithwyr ifanc Coleg y Bala. 

 

A do, er gwaetha’r tywydd anfaffriol, fe 

fentrodd rhai gerdded i Lanberis o Ben 

Llyn. Diolch yn fawr iawn i Llifon a 

Bethan am arwain y plant ac athrawon 

Ysgol Sul yn ddiogel ar hyd lôn Las 
Peris. 

 

Yn y Ganolfan, roedd 43 o blant (do, mi 

wnes i eu cyfrif wrth iddyn nhw ruthro 

o gwmpas y lle yn y gwahanol gemau!) 

yn mwynhau’r gweithgareddau.  Roedd 

digon o hwyl wrth chwarae’r gemau, yn 

cynnwys y parasiwt, sydd wastad yn 

boblogaidd.  Un gêm newydd (gan mai 

stori’r claf o’r parlys oedd thema’r 

bore) oedd ras y pedair matras, lle roedd 
pedwar tim am y gorau i lusgo’r naill ar 

llall nôl a blaen ar fatresi’r parlys.   

 

Cyflwynwyd hanes y claf o’r parlys yn 

effeithiol iawn gan Steffan Morris, gyda  

help ei gydweithwyr a rhai o’r plant yn 

actio’r stori.   

 

Roedd yn fore arbennig o dda, ac mor 

galonogol oedd gweld cymaint yno ar 

fore digon diflas o ran tywydd a deud y 

gwir.  Diolch yn fawr iawn i griw’r 
Coleg am ddod atom, i Andrew am 

drefnu’r cyfan ac i rieni ac athrawon yr 

ysgolion Sul am eu cefnogaeth; ac i 

ofalwr y Ganolfan, Mr Evan Thomas a 

Mr Ken Jones am eu cydweithrediad. 

 Bore Coffi  
Cynhelir y Bore Coffi misol yn festri 

Capel Coch rhwng 10.45 a 12.00 o’r 
gloch, ddydd Mawrth, Hydref 9, er 

budd Cronfa Adnoddau’r Capel.   

Cymdeithas Llanberis 
Bydd tymor Cymdeithas Undebol  

Llanberis yn cychwyn yr wythnos hon, 

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. 

 

Fel sy’n arferol gennym yn y cyfarfod 

agoriadol bob blwyddyn, bydd lluniaeth 

ysgafn ar ddiwedd y noson. 

 

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. 

 

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. 

Dosbarth Beiblaidd 
Bydd Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth yn 

ail ddechrau yr wythnos hon, ac 

edrychwn ymlaen at ddysgu yng 

nghwmni ein gilydd eto. 
 

Byddwn yn cyfarfod bob pythefnos (fwy 

neu lai) yn nghartref Miss Dilys Mai 

Roberts, Yr Haciau, Penisarwaun, a 

gwerthfawrogwn y croeso a gawn ni yno 

bob amser. 

 

Mae digon o le yno i fwy ohonoch, ac 

mi fyddwn ni’n falch o gael croesawu 

eraill atom y tymor hwn.  Peidiwch â 

bod ofn dod, rydan ni’n griw digon clen 

a chyfeillgar (hyd yn oed os mai ni’n 
hunain sy’n deud!!)   

 

Does dim rhaid i neb ddeud dim os nad 

ydi o neu hi’n dymuno gwneud hynny.  

Ond dwi’n siwr y byddai’r mwyaf swil 

yn ein plith yn ddigon hyderus i ddeud 

‘Helo’ wrth gyrraedd a ‘diolch yn fawr’ 

am y baned.  Ydan, mi rydan ni’n cael 

paned gan Dilys wrth gyrraedd bob tro.  

 

Mae’n gyfarfod braf a bendithiol, ac mi 
fyddem ni wrth ein bodd yn gweld 

rhagor yn ymuno â ni.  Os na wyddoch 

chi lle mae’r Haciau, holwch!  Mae’n 

rhwydd iawn cyrraedd yno, y bynglo 

cyntaf ar y chwith wedi i chi droi am 

Benisarwaun o groeslon Racca ydi o. 

 

CICiau 
Cynhelir CIC yn Capel Coch nos Wener 
nesaf, Hydref 14, am 7.00 o’r gloch. 

 

Rhowch wybod i ddisgyblion Blwyddyn 

6, 7, 8 a hŷn na hynny fod croeso iddynt 

ddod i CICiau. 

 

Blwyddyn 6, gyda llaw, ydi blwyddyn 

olaf yr ysgol gynradd. 


