
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Mawrth 25 

 10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

   5.30 p.m - Y Gweinidog  

 

Ebrill 1  

(Sul y Blodau) 

10.00 a.m. - Mr Dewi Jones 

  5.30 p.m. - Y Parchg Euros Jones 

 

Ebrill 8  

(Sul y Pasg) 

10.00 a.m. - Oedfa’r Pasg wedi ei  

     threfnu gan Mr John H Hughes 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

  Llanberis 

 

Pasg Efe 
 

Diwrnod o weithgareddau  

i blant y fro 

(plant Blwyddyn 3-6) 

 

yn Ysgol Gynradd Llanrug 

 

ddydd Llun, Ebrill 2  

10.00 - 2.00 o’r gloch 

 

 

Bydd angen pecyn bwyd i ginio 

 

Trefnir gan Gynllun Efe 

 

Manylion gan Andrew Settatree (07929 916181) 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Mawrth 25 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg Dafydd Hughes 

 

Ebrill 1  

(Sul y Blodau) 

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

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

Ebrill 8  

(Sul y Pasg) 

Oedfaon Cyfarfod Pregethu’r Pasg 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

  5.00 p.m. - Mr John H Hughes 

  Llanberis 

 

 
“Rho i ni lawenydd gynifer o 

flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer 

o flynyddoedd ag y gwelsom 

ddrygfyd" (Salm 90:15).  

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 493 - Dydd Sul, 25 Mawrth, 2012 

I Dduw bo’r gogoniant 
‘I Dduw yn unig y bo’r anrhydedd a’r 
gogoniant.’  Mae’r geiriau hynny (yn 

Saesneg)  ar y wal uwchben drws yr hen 

lyfrgell yn y Brifysgol ym Mangor.  Mi 

welais i nhw ddoe wrth ladd amser 

rhwng cystadlaethau yn Eisteddfod yr 

Urdd.  Does gen i ddim cof i mi sylwi 

arnyn nhw o’r blaen, er i mi fod yn y 

coleg hwnnw am bum mlynedd gyfan.  

Mi ddylwn i egluro mai uwchben hen 

ddrws nad oedd yn cael ei ddefnyddio 

erbyn fy nghyfnod i yn y coleg oedd y 

geiriau, rhag i chi feddwl na fum trwy 
ddrws y llyfrgell o gwbl yn ystod y pum 

mlynedd hynny! 

 

Doedd gen i ddim cof chwaith o’r 

cerflun sydd ymhell uwchben prif 

ddrysau Neuadd Pritchard-Jones.  O 

bosib nad yw hynny’n syndod o gofio 

mai Neuadd i sefyll arholiad ynddi oedd 

Neuadd P.J. yn gyntaf oll i mi gydol y 

blynyddoedd hynny.  A gan mai’n 

benisel y bydden ni fel myfyrwyr yn 
mynd i bethau felly, does dim syndod 

nad oedden ni’n gweld pethau oedd i 

fyny yn yr entrychion dan grip tô’r 

Neuadd ysblennydd hon. 

 

Weithiau, welwn ni mo’r pethau 

amlwg.  Mae’r un peth yn wir yn aml 

gyda’r golygfeydd hardd y bydd 

ymwelwyr yn gwirioni arnyn nhw yn y 

fro hon.  Yn aml iawn, fyddwn ni ddim 

yn sylwi ar eu prydferthwch.  A gall yr 

un peth ddigwydd gyda’r Efengyl am 
fod y ffeithiau am fywyd a gwaith yr 

Arglwydd Iesu Grist mor gyfarwydd i 
ni fel na welwn ni mor syfrdanol yw’r 

hyn a wnaeth drosom.  Gall cyfoeth 

cariad Duw fod dan ein trwynau heb i 

ni ei weld a’i werthfawrogi’n iawn. 

 

A rywsut, mae’r geiriau a naddwyd ar 

wal y llyfrgell dan ein trwynau hefyd, a 

ninnau wedi ein magu yn swn Beibl ac 

emyn a mawl.  Mae ‘I Dduw yn unig y 

bo’r anrhydedd a’r gogoniant’  yn un o 

wirioneddau sylfaenol Y Beibl.  A 

thros y canrifoedd bu’r geiriau hyn yn 
symbyliad i bobl gyflawni pob math o 

bethau er clod i’r Goruchaf.  Felly y 

gwelid y Coleg newydd a’i lyfrgell 

hardd gan lawer iawn o bobl pan 

adeiladwyd nhw ddechrau’r Ugeinfed 

Ganrif, mae’n amlwg.   

 

Ond nid am adeiladau crand a 

champweithiau celfyddydol a llenyddol 

yn unig y dylem ddweud mai ‘i Dduw 

yn unig y bo’r anrhydedd a’r 
gogoniant’.  Felly’n union y dylem 

ddweud am bob dim.  Beth bynnag a 

wnawn ni heddiw a’r wythnos newydd 

hon, gwnawn y cyfan er clod a mawl 

i’n Harglwydd Dduw.  Mae’n deilwng 

o’r clod i gyd am mai Ef yw’r Crewr 

a’r Cynhaliwr a’n carodd ni ddigon i 

roi ei Fab yn Waredwr i ni.  Boed i’n 

haddoliad heddiw, a’n gwasanaeth 

gydol y dyddiau nesaf, er gogoniant 

iddo.  Mewn gwirionedd, boed pob 

meddwl a bwriad a gweithred o’n 
heiddo er ei glod.      



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 

Heddiw 
Croeso cynnes i oedfaon Sul arall.  

Boed bendith Duw ar ein haddoliad.  

 

Cynhelir yr Ysgol  Sul yn Neiniolen am 
10.15 o’r gloch a gwasanaethir am 5.00 

gan y Parchg Dafydd Lloyd Hughes, 

Caernarfon.  Croeso cynnes iddo 

unwaith eto a diolch iddo am ei 

wasanaeth. 

 

Bydd Oedfa Deulu yn Llanberis am 

10.30 o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.30 

o’r gloch gan Mr Andrew Settatree.  

Diolch i Andrew am ei wasanaeth 

unwaith eto hefyd.     

 
Bydd yr oedfa yn Rehoboth am 2.00 o’r 

gloch dan arweiniad Mr Alwyn Searell 

Jones, a diolch i Alwyn am ei 

wasanaeth hefyd. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr      

Elwyn Morris, Oakfield, Ffordd Capel 

Coch a Mrs Elisabeth Jones, Rallt Goch 

Ceunant, Llanberis yn Ysbyty Eryri; 

Mrs Myfanwy Thomas, Bron Wyddfa, 
Nant Peris a Mrs Heulwen Morris, Cefn 

Coch, Deiniolen yn Ysbyty Gwynedd; a 

Mrs Mair Jones, Arddol, Bethel sydd yn 

Ysbyty Gobowen.  

 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â theulu Mrs Dilys 

Baylis a fu farw ym Mhlas Pengwaith 

nos Iau diwethaf, Mawrth 22 yn 99 

mlwydd oed.     

 

Bu’n aelod ffyddlon yng Ngorffwysfa a 

Chapel Coch ar hyd y blynyddoedd, gan 

wasanaethu fel athrawes Ysgol Sul ac 

arwain gwasanaethau.  Bu’n ffyddlon 

iawn i’r Seiat a chyfarfodydd undebol y 
Cyngor Eglwysi ac yn brysur gyda 

gwaith Cymorth Cristnogol yn y pentref 

am flynyddoedd lawer.  Roedd yn     

fyrlymus ei ffydd, a phob amser yn 

barod iawn i rannu’r ffydd honno ag 

eraill.  Ysgrifennodd ddegau lawer o 

lythyrau at bapurau newydd ar wahanol 

bynciau, a chyfansoddodd lu o gerddi 

ac emynau.  Byddai rhyw ‘idea’ yn ei 

symbylu i gyfansoddi cerdd neu emyn, 

a byddai wrth ei bodd yn trafod a 
rhannu ffrwyth ei myfyrdod ag eraill.  

Cai bleser mawr mewn gosod y cerddi 

ar bapur gyda llun pwrpasol i gydfynd â 

nhw.  Roedd yr emyn ‘Cofiaf amdanat 

ti’ ac emyn-dôn ei brawd, y diweddar 

Mr Edwyn Lloyd Jones, yn Atodiad y 

Methodistiaid, ac yn ddiweddar 

cyhoeddwyd cyfrol o’i hemynau 

ynghyd ag emyn-donau ei brawd yn y 

gyfrol ‘Pawb i Ganu’.  Mae’n braf 

meddwl bod Mrs Baylis wedi cael 

g w e l d  y  g yf r o l  o r f f e n e d i g .  
Cydymdeimlwn â Gwen, Eric ac Emlyn 

a’u teuluoedd.  Cynhelir ei hangladd yn 

Capel Coch am 1.30 o’r gloch, ac yn yr 

Amlosgfa ym Mangor am 3.00 o’r 

gloch, ddydd Mercher, Mawrth 28 

Diolch 
Diolch i’r chwiorydd a gymerodd ran 

yn yr oedfa yn Capel Coch nos Sul    

diwethaf. 

 

Casgliad Y Genhadaeth 
Cofiwch ein bod yn gwneud Casgliad 

Cenhadol Blynyddol y Chwiorydd yn 

Capel Coch yn ystod mis Mawrth.  Os 

na ddaw rhywun heibio i gasglu 

gallwch roi eich cyfraniad i un o 

swyddogion yr eglwys. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Lun, Mawrth 26: Cymdeithas 

Undebol Deiniolen yn Nhy Elidir am 

7.00 o’r gloch yng nghwmni Mr 
Maldwyn Thomas, Bangor.. 

Nos Fercher, Mawrth 28: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Ebrill 1 (Sul y Blodau): 

Cynhelir oedfaon am 10.00 a 5.00 o’r 

gloch dan arweiniad y Gweinidog.   

  

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Mawrth 28: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 
Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Ebrill 1 (Sul y Blodau): 

Gwasanaethir am 10.00 o’r gloch gan 

Mr Dewi Jones, Pwllheli ac am 5.30 o’r 

gloch gan y Parchg Euros wyn Jones, 

Llangefni.  Ni fydd Ysgol Sul.   

 

 REHOBOTH 

Nos Wener, Mawrth 30: Cynhelir 

Cyngerdd yn y capel am 7.00 o’r gloch 

yng nghwmni Iona ac Andy.  Croeso 
cynnes i bawb.  Mynediad am ddim, 

ond gwneir casgliad..   

Dydd Sul, Ebrill 1 (Sul y Blodau): Ni 

fydd oedfa.  

Festri Deiniolen 

Rydym dal angen pobl i agor a chau’r 

festri ar gyfer oedfa’r nos.  Diolch i Mr 

Neville Thorman Jones a fydd yn 

gwneud y gwaith ym mis Ebrill.  
Rhowch wybod i’r Gweinidog neu un o 

swyddogion Cefnywaun os gallwch 

chithau ein helpu efo’r gwaith hwn. 

 

Y Gymdeithas 

Nos yfory, nos Lun, Mawrth 26, Mr 

Maldwyn Thomas, Bangor fydd y gwr 

gwâdd yng Nghymdeithas Undebol 

Deiniolen, a gynhelir yn Nhy Elidir am 

7.00 o’r gloch.    
 

Oedfa’r Eisteddfod 
Bydd oedfa ym Mhafiliwn Eisteddfod yr 
Urdd yng Nglynllifon fore Sul, Mehefin 

3.  Mae cyfle i blant Ysgol Sul fod yn 

rhan o gôr a fydd yn canu dwy gân 

ynddi.  Caiff plant cynradd Blynyddoedd 

3, 4, 5 a 6 (a blynyddoedd cynnar yr 

Ysgol Uwchradd hefyd os dymunant) 

gymryd rhan.  Bydd cyfle i ddysgu’r 

caneuon yn yr Ysgol Sul cyn hynny.  

Cynhelir ymarferion yn Theatr Seilo, 

Caernarfon, am 1.00 o’r gloch, ddydd 

Sul, Mai 20, ac yna ym Mhafiliwn yr 
Eisteddofd am 4.30 o’r gloch, ddydd 

Iau, Mai 31. 

Cyngerdd 

Cynhelir Cyngerdd yng Nghapel 

Rehoboth, Nant Peris am 7.00 o’r gloch 

yng nghwmni Iona ac Andy.  Bydd 

cyfle hefyd i groesawu cynrychiolwyr y 

gymuned Armenaidd yng ngwledydd 

Prydain ac i gofio’r rhai a gollwyd yn 

yr Hil-laddiad yn Armenia ddechrau’r 

Ugeinfed Ganrif.  Croeso cynnes i 
bawb.  Mynediad am ddim, ond gwneir 

casgliad. 


