
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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  

 

Tachwedd 4 

10.00 a.m. - Oedfa 
 5.30 p.m. - Y Parchg Christopher Prew  

  Porthmadog 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Hydref 17 Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwau am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Hydref 21: Diolchgarwch y 

Plant am 10.00 o’r gloch, a 

Diolchgarwch yr Oedolion am 5.00 o’r 

gloch.   Sylwch ar y newid yn y bore, a  

cheisiwch roi gwybod i bawb os 

gwelwch yn dda. 

   

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Hydref 17 Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwau am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Hydref 21: Gwasanaethir am 

10.00 o’r gloch gan Mr Alan Wyn 

Roberts, Brynsiencyn.  Bydd yr Ysgol 

Sul am 11.15 o’r gloch.  Gwasanaethir 
am 5.30 o’r gloch gan y Gweinidog.    

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Hydref 21: Cynhelir 

Gwasnaaeth Diolchgarwch am 2.00 o’r 

gloch. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Hydref  14 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Mr Arwel Williams 

 

Hydref  21 

10.00 a.m. - Diolchgarwch y Plant  

  5.00 p.m. - Oedfa Ddiolchgarwch 
 

Hydref  28 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg John Owen 

 

Tachwedd 4 

 10.00 a.m. a 5.00 p.m.  

 Y Gweinidog 

Cynllun Efe 

 

Cyfarfod Blynyddol 

 

yng Nghapel y Rhos, 

Llanrug  

 

am 6.30 o’r gloch 

 

Nos Lun, Hydref 22 
 

Croeso i bawb 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 517 - Dydd Sul, 14 Hydref, 2012 

Bu ond y dim i mi gael siwrnai seithug 
y p’nawn yma. Fyddwn i ddim wedi 

mynd yn bell – dim ond i Gaernarfon –  

ond byddai wedi bod yn niwsans ac yn 

dipyn o embaras, mae’n debyg.  Mi ges 

i lythyr yn ystod yr wythnos i ddweud 

fy mod yn pregethu yng nghapel Salem 

am 4 o’r gloch, ac yn gofyn i mi anfon 

yr emynau erbyn nos Wener.  Y peth 

cynta wnes i oedd sbio yn y dyddiadur i 

wneud yn saff fy mod wedi addo mynd 

yno, a dyna lle’r oedd enw’r capel a 

4.00 o’r gloch.  Fedrwn i ddim deall 
pam mod i wedi addo mynd yno rhwng 

yr oedfa yn Rehoboth am 2.00 o’r gloch 

ac oedfa MOLI yn Capel Coch am 5.00.  

Ond dyna fo, addewid oedd addewid, a 

byddai rhaid mynd.  Doedd neb adra 

pan ffoniais i roi’r emynau nos Wener 

na bore Sadwrn. Cefais well hwyl arni 

neithiwr, a dyna pryd y sylweddolais 

mai pythefnos i heddiw yr ydw i fod i 

bregethu yn Salem! 

 
Roeddwn wedi darllen y llythyr, ac 

wedi sbio yn fy llyfr, ond rywsut wnes i 

ddim sylweddoli mod i’n sbio ar y Sul 

anghywir.  Mae’r manylion yn bwysig 

mewn pethau fel hyn, ac mae’n rhaid 

rhoi sylw iddyn nhw, neu mi wnawn ni 

bob math o gamgymeriadau.   

 

Ond weithiau, mae gormod o sylw i’r 

manion bethau’n gallu bod yn beryglus, 

a dyna’n sicr oedd un o’r pethau y 

byddai’r Arglwydd Iesu Grist yn ei 
bwysleisio o hyd.  Roedd Iesu eisiau 

i’w ddilynwyr wneud pethau’n gywir 
ac yn y ffordd orau posib, wrth gwrs.  

Ond yr hyn y byddai’n ei feirinadu 

oedd pwysleisio’r manylion lleiaf a 

cholli golwg ar y pethau pwysicaf.  

Soniai am yr ysgrifenyddion a’r 

Phariseaid yn ‘talu degwm o fintys ac 

anis a chwmni, ond gadawsoch heibio 

bethau trymach y Gyfraith, cyfiawnder 

a thrugaredd a ffyddlondeb, yr union 

bethau y dylasech ofalu amdanynt, heb 

adael heibio’r lleill’ (Mathew 23:23).  

Ac mae ei eiriau yn dal yn rhybudd i ni 
heddiw, rhag i ninnau fethu â gwneud 

y pethau mwyaf wrth roi sylw i’r 

pethau lleiaf.  

 

Rhoi’r pethau cyntaf yn gyntaf, dyna 

fyrdwn neges Iesu.  Nid rheolau na 

deddfau na gorchymynion o bob math 

sy’n bwysig, meddai ond bod yn gywir 

a dangos trugaredd a bod yn ffyddlon, 

ac mae a wnelo’r pethau hynny â’n 

perthynas ni â Duw yn ogystal â phobl 
eraill.  Dymuniad i fod yn ufudd a 

ffyddlon i Dduw, ac i garu Duw sydd i 

nodweddu ein bywyd, a hynny wedyn 

yn ein gwneud yn gyfiawn a thrugarog 

at eraill ac yn ffyddlon i’n gilydd.  Gall 

y pethau hyn, medd Iesu, fynd ar goll 

rywsut os ydym yn cychwyn efo’r 

rheolau, yn arbennig os byddwn ni, fel 

yr ysgrifenyddion a’r Phariseaid, yn 

creu pob math o reolau y mae’n rhaid i 

ni a phawb arall eu dilyn.  Yn y bywyd 

o ddilyn Iesu, mae’r egwyddor yn 
bwysicach na’r rheol.     

Manylion 



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 Mr Arwel Williams, 

Caernarfon.  Croeso  iddo unwaith eto, 

a diolch iddo am ei wasanaeth. 

 

Byddaf fi’n gwasanaethu yn Llanberis 

lle bydd gennym oedfa Gymundeb am 

10.00 o’r gloch.  Bydd yr Ysgol Sul am 

11.15 o’r gloch. Cynhelir Oedfa MOLI 

am 5.00 o’r gloch. 

 
Byddaf yn arwain y gwasanaeth yn 

Rehoboth am 2.00 o’r gloch. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at aelodau’r 

eglwysi sydd yn methu dod i’r oedfa 

oherwydd gwaeledd neu lesgedd, gan 

obeithio bod Gronyn yn gymorth bach i 

gadw mewn cyswllt â’r eglwysi. 

Diolchgarwch  

Deiniolen 
Cynhelir yr oedfaon Diolchgarwch yn 

Neiniolen y Sul nesaf, Hydref 21. 

 

Mae wedi bod yn anodd cael dyddiad 

hwylus ar gyfer y Gwasanaeth Plant.  

Roeddem wedi meddwl y byddai raid ei 

adael tan ddechrau mis Tachwedd, ond 

erbyn hyn mae wedi ei drefnu ar gyfer y 

Sul nesaf, am 10.00 o’r gloch. 

 

Felly, wnewch chi ein helpu trwy 

ofalu bod pawb yn gwybod am hyn os 

gwelwch yn dda gan na chyhoeddwyd 

hyn yn ein hoedfaon y Sul dwytha 

nac yn Gronyn. 

 

Bydd Oedfa Ddiolchgarwch dan 

arweiniad yr aelodau am 5.00 o’r gloch, 

ac estynnir croeso cynnes i aelodau 

Ebeneser a Chefnywaun i ymuno yn yr 

oedfa arbennig hon. 

 

Llanberis  
Nos Sul nesaf, Hydref 21, ceir pregeth 

Ddiolchgarwch gan y Gweinidog am 

5.30 o’r gloch.  Yna, fore Sul, Hydref 

28, ceir gwasanaeth Diolchgarwch y 

plant yn yr Oedfa Deulu am 10.30 o’r 

gloch. 

 

Nant Peris   
Cynheir Oedfa Ddiolchgarwch am 2.00 

o’r gloch ddydd Sul nesaf, Hydref 21. 

 

Dosbarth Beiblaidd 
Ail ddechreuodd Dosbarth Beiblaidd yr 

Ofalaeth nos Fercher ddiwethaf, a bydd 

y cyfarfod nesaf nos Fercher yr wythnos 

hon, Hydref 17, am 7.00 o’r gloch yn 

Yr Haciau, Penisarwaun.  Am ragor o 

fanylion, cysylltwch â’r Gweinidog. 

Coleg y Bala  
Blwyddyn 3–6 

 

Bydd rhai o blant Blwyddyn 3–6 yn 

mynd i Goleg y Bala nos Wener nesaf, 

Hydref 19.  Byddwn yn uno efo plant 

Llanrug, fel y gwnaed ers tair neu be-
dair blynedd.  Bydd y plant yn cyrraedd 

y Coleg erbyn amser swper nos Wener, 

ac yn aros tan ar ol cinio ddydd Sul.   

 

Caiff pawb wybod trefniadau’r bws 

ddechrau’r wythnos gan fy mod yn aros 

i glywed o Lanrug  faint o blant sy’n 

mynd cyn gwneud y trefniadau terfynol.  

Caiff y plant restr o’r hyn sydd ei angen 

arnynt hefyd ddechrau’r wythnos.  Ond 

dyma’r rhan fwyaf o’r pethau:  

 Sach cysgu 
 Gorchudd gobennydd 

 Dillad nos 

 Deunydd molchi a thywel 

 Cot 

 Gwisg nofio a thywel  

 Dim mwy na £5 i wario 

 

Cewch restr lawn ddechrau’r wythnos. 

 

Mae yna ddigon o le i ragor o blant 

ar y cwrs hwn.  Felly, nid yw’n rhy 

hwyr i ddweud eich bod am ddod.  

Cysyltwch â’r Gweinidog ar unwaith 

(872390) i ddweud eich bod eisiau 

dod. 

 

Blwyddyn 7 a hŷn 
Bydd cyfle i ddisgyblion Blwyddyn 7 (a 

hŷn) fynd i’r Bala ar y Cwrs Ieuenctid, 

a gynhelir 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. 

Pwyllgor yr Ofalaeth 
Cynhelir Pwyllgor yr Ofalaeth am 7.00 

o’r gloch, nos Fercher, Tachwedd 21, a 

gobeithio gall swyddogion yr eglwysi ac 

aelodau eraill y pwyllgor ddod iddo.  Fe 
gadarheir y lleoliad eto, ond os na  nad 

yw’r dyddiad yn hwylus, a wnewch chi 

roi gwybod i mi yr wythnos hon os 

gwelwch yn dda. 

 

CICiau 
Cynhelir y cyfarfod am 7.00 o’r gloch 

wythnos i nos Wener, Hydref 26.   

Cymdeithas Llanberis 
Dechreuwyd tymor newydd Cymdeithas 

Undebol Llanberis yn Capel Coch nos 

Fawrth ddiwethaf pan groesawyd John 

Eifion Jones a’i ferch, Lois atom i gadw 
cyngerdd, ac fel y gellid disgwyl cafwyd 

noson o unawdau a deuawdau o safon 

uchel ganddynt.  Diolchwyd iddynt yn 

gynnes ar ran y gynulleidfa gan Gareth 

Jones.  Dymunwyd yn dda hefyd i Lois a 

fydd yn cystadlu yn Ysgoloriaeth Bryn 

Terfel, i rai o enillwyr cystadaethau 

llwyfan Eisteddfod yr Urdd heno.   

 

Cafwyd sgwrs wrth y byrddau bwyd 

wedi’r canu, a mwynhawyd y lluniaeth a 

baratowyd.  Gyda llaw, peidiwch â 
chredu pob dim welwch chi yn Gronyn.  

Cyhoeddwyd yr wythnos ddiwethaf y 

byddai ‘lluniaeth ysgafn’ yn y cyfarfod 

hwn, ond fe gafwyd gwledd, ac yn 

amlwg roedd rhywrai wedi bod wrthi’n 

brysur yn paratoi ar ein cyfer. Diolch yn 

fawr iawn i bawb am eu trafferth. 

Cyfarfod Chwarter 
Cynhelir Cyfarfod Chwarter Cyfundeb 

Annibynwyr Gogledd Arfon yn Capel 

Coch am 7.00 o’r gloch, nos Fercher, 

Hydref 24. 


