
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Ebrill 10 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. -  Y Parchg Trefor Jones, 

  Caernarfon 

 

Ebrill 17 

 10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog  

 

Ebrill 24 

Sul y Pasg 

Cyfarfod Pregethu Cefnywaun 

 

10.00 a 5.00 o’r gloch 

Y Parchg Trefor Lewis, Hen Golwyn 

 

Cwrs Coleg y Bala 
 

 i blant 8-12 oed 

 
Mai 20-22 

 

Bydd cyfle i blant yr Ysgol Sul (Blwyddyn 3-6) fynd i aros yng 

Ngholeg y Bala eleni eto.  Byddwn yn rhannu’r penwythnos gyda 

phlant Llanrug a Bethel, ac yn aros yno o nos Wener tan ar ôl cinio 

ddydd Sul.   

 

Mae hwn yn gwrs poblogaidd iawn bob blwyddyn, ac mae’n bwysig 

ein bod yn cael gwybod mor fuan â phosibl pwy sydd eisiau mynd 

arno.  Fe all llefydd fod yn brin ac mae’n bosibl na fydd lle ar ôl os 

gadewch chi bethau’n rhy hir cyn ymateb. 

 

Rhowch eich enw i’r Gweinidog mor fuan â phosibl os ydych eisiau 

dod.  Bydd angen llenwi ffurflen a thalu £10 o flaendal.  Bydd yr   

Ysgol Sul yn rhoi cyfraniad at y gost i bob plentyn ac felly £30 fydd 

cost y penwythnos.   

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Ebrill 10 

10.00 a.m.- Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  4.00 p.m. -  CIC 

  5.00 p.m. - Moli 

 

Ebrill 17 

10.00 a.m.a 5.30 p.m.  

 Mrs Nerys Griffith 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  4.00 p.m. -  CIC 

 

Ebrill 24 

Sul y Pasg 

10.30 a.m.—Oedfa deulu 

  5.30 p.m.—Y Gweinidog 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 449—03 Ebrill, 2011 

Cwestiwn 20 

Fe glywyd ambell un yn gofyn pam fod 

rhaid llenwi’r ffurflen o gwbl, ond ar y 

cyfan ychydig o gwyno a fu ynghylch 

Y Cyfrifiad y tro hwn.  Nid fel deng 

mlynedd yn ôl pan gafwyd cwyno 

mawr nad oedd modd i ni nodi mai 

Cymry oedden ni ar y ffurflen hon.  Yr 

unig gwestiwn y clywais unrhyw fath o 

gwyno yn ei gylch y tro hwn oedd 

Cwestiwn 20, ‘Beth yw eich crefydd?’ 

Doedd dim rhaid i neb ateb hwn, wrth 

gwrs, gan fod y ffurflen yn nodi bod    

‘y cwestiwn hwn yn wirfoddol’.  Daeth 

y cwyno o du ambell i ddyneiddiwr a 

deimlai y dylasid geirio’r cwestiwn 

mewn ffordd wahanol, gan ofyn 

rhywbeth fel ‘Ydi crefydd yn chwarae 

rhan amlwg yn eich bywyd?’  Eu dadl 

oedd y byddai hynny’n rhoi darlun 

mwy cywir o nifer y crefyddwyr yng 

ngwledydd Prydain nag a geir trwy’r 

cwestiwn a ofynwyd. 

Synnwn i ddim nad yw’r dyneiddwyr 

yn gywir.  Wedi’r cwbl, mae’n dipyn 

haws rhoi tic mewn blwch i nodi mai 

Cristnogaeth (neu unrhyw grefydd arall 

a restrwyd) yw ein crefydd na honni 

bod crefydd yn ‘chwarae rhan amlwg’ 

yn ein bywydau.  Ac eto, mae’n anodd 

meddwl pa ffordd arall y gellid gofyn y 

cwestiwn.   

Ystadegau yw busnes y Cyfrifiad, yn 

hytrach na diwinyddiaeth a diffinio’n 

fanwl ystyr ‘Cristnogaeth’ neu unrhyw     

grefydd arall.  Fedrwn ni ddim disgwyl 

i’r Cyfrifiad roi diffiniad manwl o’r 

Ffydd Gristnogol nac unrhyw ffydd 

arall.  O ran ystadegau, ac er mwyn 

parchu crefydd fel mater personol i bob 

unigolyn, mae’n rhesymol caniatau i 

bobl yr hawl i ddweud neu beidio 

dweud a ydynt yn arddel crefydd.  Ac 

rwy’n siwr y gallai crefyddwyr o bob 

ffydd gwyno mai ‘Dim crefydd’ oedd y 

dewis cyntaf yn rhestr yr atebion i’r 

cwestiwn ‘Beth yw eich crefydd?’.  

Siawns nad oedd hynny’n rhoi cyfle 

digonol i bobl nodi eu hanffyddiaeth 

a’u gwrthodiad o grefydd? 

Ond beth bynnag a ddywed y Cyfrifiad 

am nifer ‘swyddogol’ dilynwyr  pob 

crefydd, mae pawb sy’n arddel unrhyw 

un o’r crefyddau hynny’n deall na fydd 

hwnnw o reidrwydd yn ddarlun cwbl 

gywir.  O ran y Ffydd Gristnogol, gall 

fod gan bobl wahanol syniadau am yr 

hyn y mae’n ei olygu i fod yn Gristion 

ac yn ddilynwr i’r Arglwydd Iesu 

Grist.  A gall rhai o’r syniadau hynny 

fod yn gwbl anghywir.  Nid yw’r ffaith 

bod dyn yn ei gyfrif ei hun yn Gristion, 

neu’n cael ei alw’n Gristion gan bobl 

eraill, o reidrwydd yn golygu mai dyna 

ydyw.  Wedi’r cwbl, fe ddywedodd 

Iesu ei hun, ‘Nid pawb sy’n dweud 

wrthyf, ‘Arglwydd, Arglwydd’, a ddaw 

i mewn i deyrnas Dduw’.  A rhan o 

waith yr Eglwys yw egluro beth yw 

Cristion yn y gobaith y bydd pobl yn 

mynnu cael y berthynas â’r Iesu sy’n 

sail i’r diffiniad cywir o’r gair hwnnw. 



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’r oedfaon eto heddiw.  

Boed i Dduw lwyddo’r gwaith a holl 

genhadaeth eglwysi’r Ofalaeth.   

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

a 5.30 o’r gloch gan y Parchg John 

Owen, Rhuthun.  Croeso cynnes iddo 

nôl i Lanberis unwaith eto, a diolch 

iddo am ei wasanaeth.  Bydd yr Ysgol 

Sul am 11.15 o’r gloch a CIC am 4.00 

o’r gloch. 

 

Byddaf finnau’n arwain yr oedfaon yn 

Neiniolen am 9.30 a 5.00 o’r gloch.  

Bydd yr Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch. 

 

Gwasanaethir yn Rehoboth am 2.00 o’r 

gloch gan y Parchg Pryderi Llwyd 

Jones, Cricieth.  Croeso iddo yntau a 

diolch iddo  am ei wasanaeth. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at  Mrs Netta 

Mackay, Stryd Ceunant, Llanberis a 

Mrs Mair Jones, Arddol, Bethel sydd yn 

Ysbyty Eryri; a Mrs Peri Evans, 5 

Rhydfadog, Deiniolen, sydd yn Ysbyty 

Gwynedd.  Dymunwn yn dda hefyd i 

Mrs Megan Pritchard Jones, Peris, 

Glanffynnon, Llanrug sy’n disgwyl 

llawdriniaeth yn Ysbyty Gwynedd yr 

wythnos hon. 

 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â theulu Mrs Catherine 

Parry, Stryd Ianci, Llanberis a fu farw 

ddydd Iau diwethaf, Mawrth 31.  Roedd 

yn aelod o eglwys Nant Padarn.  

Gwraig annwyl, dawel oedd hi, a bob 

amser yn llawn croeso ar ei haelwyd.  

Cydymdeimlwn ag Alan a Helen,  a 

Tony a’r teulu cyfan yn eu colled.  

Roedd Mrs Parry wedi cartrefu ym 

Mhlas Pengwaith ers blwyddyn neu 

ddwy,    

 

Y Gymdeithas 

Daeth John Eifion Jones a’i ddwy ferch, 

Lois ac Anest i gadw cyngerdd yn Nhy 

Elidir i aelodau Cymdeithas Deiniolen 

nos Lun ddiwethaf, Mawrth 28.  Fel y 

gellid disgwyl, cafwyd noson safonol 

iawn.  Diolchwyd iddynt ar ran pawb 

gan y Cynghorydd Len Jones.   

 

Daw tymor y Gymdeithas i ben y mis 

nesaf gyda’r swper blynyddol yng 

Nghlwb Golff Caernarfon.  Y gwesteion 

fydd y Parchg a Mrs W R Williams, Y 

Felinheli. 

 

Swper 
Fel mae’n digwydd, y Parchg a Mrs W 

R Williams fydd y gwesteion yn swper 

blynyddol Cymdeithas Llanberis hefyd.  

Cynhelir y swper nos Fawrth, Ebrill 12, 

yng Ngwesty’r Dolbadarn.  Cofiwch 

fod angen i chi roi eich archeb bwyd i 

Miss Dilys Mai Roberts os nad ydych 

wedi gwneud hynny’n barod. 

‘Moli’ 
Cynhelir y nesaf yng nghyfres oedfaon 

‘Moli’ yn Capel Coch am 5.00 o’r gloch 

nos Sul nesaf, Ebrill 10.  

 

Bydd yr oedfa yng ngofal arweinwyr ac 

aelodau CIC. 

 

Estynnir croeso cynnes i bawb i’r oedfa 

arbennig hon. 

 

Casgliad Y Genhadaeth 
A hithau’n fis Mawrth eto, mae’n bryd 

gwneud Casgliad Cenhadol Blynyddol 

y Chwiorydd yn Capel Coch.  Bydd 

cyfle i gyfrannu yn ystod y mis.  Os na 

ddaw rhywun heibio i gasglu gallwch 

roi eich cyfraniad i un o swyddogion yr 

eglwys.  Mae’r Casgliad hwn yn cael ei 

anfon at waith cenhadol yr enwad.   

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Ebrill 6: Cyfarfod 

Gweddi Cynllun Efe yn Cwellyn, 

Ffordd yr Orsaf, Llanrug am 7.00 o’r 

gloch. 

Dydd Sul, Ebrill 10: Gwasanaethir am 

5.00 o’r gloch gan y Parchg Trefor 

Jones, Caernarfon.  Cynhelir yr Ysgol 

Sul am 10.15 o’r gloch. 

 

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Ebrill 6: Cyfarfod 

Gweddi Cynllun Efe yn Cwellyn, 

Ffordd yr Orsaf, Llanrug am 7.00 o’r 

gloch. 

Dydd Sul, Ebrill 10: Gwasanaethir am 

10.00 o’r gloch gan y Gweinidog, a 

chynhelir yr Ysgol Sul am 11.15 o’r 

gloch.  Bydd CIC am 4.00 o’r gloch, a 

chynhelir oedfa ‘Moli’ am 5.00 o’r 

gloch.   

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Ebrill 10:  Gwasanaethir am 

2.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 

 

Cyfarfod Chwarter 
Cynhelir Cyfarfod Chwarter Gogledd 

Arfon yng nghapel Salem, Llanbedr y 

Cennin, am 7.00 o’r gloch nos Fercher, 

Ebrill 6.   

 

Yn y Gyfeillach am 7.45 o’r gloch bydd 

y Parchg Andrew Lenny, Aberystwyth, 

Llywydd Undeb yr Annibynwyr yn 

traddodi anerchiad.  Croeso cynnes i 

bawb. 

 

Newid Hinsawdd 
Mae Undeb yr Annibynwyr ac Eglwys 

Bresbyteraidd Cymru ymysg trefnwyr 

Cynhadledd Genedlaethol ar ‘Newid 

Hinsawdd’ a gynhelir ym Mangor nos 

Wener a dydd Sadwrn, Ebrill 8-9.   

Traddodir darlith nos Wener gan Syr 

John Houghton, Aberdyfi, a enillodd 

Wobr Nobel fel aelod o Banel y Cen-

hedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd. 

Yn flaenor yn ei gapel yn Aberdyfi, 

mae’n wyddonydd byd-enwog ac yn un 

o sylfaenwyr Cymdeithas Rhyngwladol 

Gwyddoniaeth a Chrefydd.  Cynhelir y 

ddarlith yn Narlithfa 2, Adeilad 

Newydd y Celfyddydau yn y Brifysgol 

am 7.00 o’r gloch.  Dafydd Iwan fydd 

yn cadeirio.  Cynhelir cyfarfodydd dydd 

Sadwrn yng Nghapel Berea Newydd 

dan gadeiryddiaeth Rhun ap Iorwerth.  

Ceir cyflwyniadau gan wyddonwyr ac 

amgylcheddwyr blaenllaw.  Dechreuir 

am 10.00 o’r gloch.  Mae croeso i bawb 

i’r holl weithgareddau.  Nid oes angen 

cofrestru ymlaen llaw, ac mae myn-

ediad yn rhad ac am ddim..   


