
Plant Ysgol Sul Capel Coch yng Ngholeg y Bala gyda phlant Llanrug 

bythefnos yn ôl (Mai 20-22, 2011). 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Mehefin 5 

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

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

 2.00 p.m. - Cymanfa’r Annibynwyr yn 

  Ysgol Penisarwaun  

 

Mehefin 12 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

 5.00 p.m. - Y Parchg Iorwerth Jones 

  Owen, Caernarfon  

  

Mehefin 19 

10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Mehefin 5 

10.00 a.m. a 5.30 p.m. - Y Parchg Huw 

  Pritchard, Llangefni 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

2.00 p.m. - Cymanfa’r Annibynwyr yn 

  Ysgol Penisarwaun  

 

Mehefin 12 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

5.00 p.m. - Oedfa Moli  

 

Mehefin 19 

10.00 a.m. a 5.30 p.m.- Oedfaon 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

Penwythnos y Bala Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 457 - Dydd Sul, 05 Mehefin, 2011 

Dim ond un 

Dwy ras.  A dim ond un yn rhedeg yn y 

naill a’r llall.   

Draw yn Zurich, doedd dim angen i 

Sepp Blatter gnoi ei ewinedd wrth 

ddisgwyl canlyniad y bleidlais.  Fo 

oedd yr unig ymgeisydd yn etholiad 

Llywyddiaeth FIFA, y corff sy’n rheoli 

pêl droed ar draws y byd.  Wrth i 

gynrhychiolwyr 208 o gymdeithasau 

pêl droed cenedlaethol fwrw eu 

pleidlais, doedd dim angen i Mr Blatter 

ddweud na gwneud dim, ond eistedd 

nôl yn braf i ddisgwyl awr fawr ei ail 

osod yn ei swydd. 

Ac yn San Steffan, Huw Jones oedd yr 

unig ymgeisydd am swydd Cadeirydd 

S4C.  A dyna lle’r oedd o’n cael ei holi 

gan gyd-gyfarfod y Pwyllgor Materion 

Cymreig a’r Pwyllgor Diwylliant a 

Hamdden.  Un aelod ar ôl y llall yn ei 

holi’n fanwl am ei brofiad a’i 

gymwysterau a’i wleidyddiaeth a’i 

ddiddordebau a phob math o bethau 

eraill.  Ac wedi awr a mwy o gyfweliad 

(y digwyddais weld ailddarllediad 

ohono ar BBC Parliament nos Iau) fe’i 

penodwyd yn Gadeirydd Awdurdod y 

Sianel am y pedair mlynedd nesaf. 

Ddydd Iau diwethaf, a hithau’n Ddydd 

Dyrchafael ,  roedd yr  Eglwys 

Gristnogol yn dathlu dyrchafiad 

pwysicach o lawer na’r hyn a 

ddigwyddodd i Sepp Blatter neu Huw 

Jones.  Gellid dweud mai un oedd yn y 

ras hon hefyd, gan na allai’r hyn a 

ddigwyddodd i Iesu ddeugain niwrnod 

wedi’r Pasg fod wedi digwydd i neb 

arall.  Mae’r hanes yn gyfarwydd 

amdano’n cael ei godi oddi ar y ddaear 

yng ngwydd ei ddisgyblion, ac yn 

diflannu o’u golwg ar gymylau’r nef.   

Fedrai hynny ddim fod wedi digwydd i 

unrhyw un arall.  Dim ond Iesu oedd 

yn gymwys i gael ei ddyrchafu fel hyn 

i’r nefoedd.  Roedd Duw’n dangos i’r 

disgyblion fod Iesu wedi ei fodloni yn 

llawn, ac wedi gorffen y gwaith a roed 

iddo i’w wneud.  A dim ond am Fab 

Duw y gellid dweud y byddai’n dod yn 

ôl ryw ddydd fel y gwelwyd ef yn cael 

ei gymryd i’r nef. 

Fe ddyrchafwyd Iesu i’r nef i eistedd ar 

ddeheulaw Duw.  Fe’i dyrchafwyd yn 

Frenin, i deyrnasu.  Fe’i dyrchafwyd 

yn Farnwr, i ddod eto ryw ddydd i 

farnu y byw a’r meirw.  Dim ond ef 

sy’n gymwys i’r gwaith.  Y mae ei 

gymwysterau’n amlwg i’r byd i gyd eu 

gweld.  Oherwydd wrth i’r dyn hwn 

farw ar Galfaria (gan gyflawni’r hyn a 

ddywedodd amdano’i hun, y byddai’n 

rhoi ei einioes dros ei gyfeillion), a dod 

yn ôl yn fyw, mae’n dangos yn glir 

iawn nad dyn yn unig ydyw.  Mae’r 

Atgyfodiad yn dangos mai Mab Duw 

yw hwn.  Ac mae’r Dyrchafael yn 

cadarnhau hynny drachefn, gan roi 

sicrwydd i ni fel Cristnogion fod yr Un 

y credwn ynddo yn deilwng o’n mawl 

a’n haddoliad.  



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 
Ar ddechrau mis arall, estynnwn groeso 

cynnes i oedfaon y Sul unwaith eto.  

Boed i Dduw lwyddo’r gwaith a holl 

genhadaeth eglwysi’r Ofalaeth.   

 

Gwasanaethir am 10.00 a 5.30 o’r gloch 

yn Capel Coch gan y Parchg Hugh 

Pritchard, Llangefni.  Croeso cynnes 

iddo atom eto, a diolch iddo am ei 

wasanaeth.  Bydd yr Ysgol Sul am 

11.15 o’r gloch, a chynhelir Cymanfa’r 

Anibynwyr yn Ysgol Penisarwaun am 

2.00 o’r gloch. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfaon yn 

Neiniolen am 9.30 a 5.00 o’r gloch; a 

chynhelir yr Ysgol Sul am 10.15 o’r 

gloch a Chymanfa’r Annibynwyr yn 

Ysgol Penisarwaun am 2.00 o’r gloch. 

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

Ffair Sborion 
Erbyn hyn, mae cyfanswm yr arian a 

godwyd trwy’r Ffair Sborion yn Capel 

Coch ar Fai 27 yn £450. 

Cofion 
Cofion gorau at Mrs Bet Hughes, 

Adwy’r Mynydd, Deiniolen; Mrs Annie 

Wilson Evans, Manod, Ffordd Capel 

Coch, Llanberis; a Mrs Eirlys Williams, 

3 Pentre Helen, Deiniolen yn Ysbyty 

Eryri. 

 

Dymunwn wellhad buan hefyd i Mr Wil 

Jones, Glaslyn, Llanberis a fu yn 

Ysb yty G wynedd  yr  wythno s 

ddiwethaf. 

 

Ethol Blaenoriaid 
 Cynhelir y bleidlais i ethol blaenoriaid 

newydd i eglwys Cefnywaun yn ystod 

yr oedfa nos Sul, Mehefin 19.   

 

Gobeithio’n fawr y bydd modd i gy-

maint â phosibl o aelodau’r eglwys 

ddod yno’r noson honno er mwyn bwrw 

pleidlais.  Mae’n bwysig ein bod yn 

cael blaenoriaid newydd i helpu yng 

ngwaith yr eglwys. 

 

Bydd cynrychiolwyr yr Henaduriaeth 

yn arolygu’r bleidlais. 

Cymanfa’r 

Annibynwyr 
Cynhelir Cymanfa’r Annibynwyr yn 

Ysgol Gymuned Penisarwaun am 2.00 

o’r gloch, heddiw, Mehefin 5. 

 

Gareth Jones, Llanberis, fydd yn arwain 

y canu.  Estynnir croeso cynnes i bawb. 

 

Cymerir rhan gan blant yr Ysgolion Sul. 

 

Bydd paned a bisgedi a chacen ar ôl y 

Gymanfa, ac mae gwahoddiad i bawb 

aros i fwynhau’r te bach. 

Bedydd 
Fore Sul diwethaf, Mai 29, yn yr oedfa 

yn Capel Coch, bedyddiwyd Megan 

Bryniog Owen, merch Andrew Owen a 

Ruth Menai Jones, 29 Dol Elidir, 

Llanberis.  Dymunwn fendith Duw arni 

ac ar yr adduned a wnaed gan ei rhieni 

i’w magu o fewn cymdeithas yr eglwys. 

 

Dosbarth Beiblaidd 

Cofiwch fod y Dosbarth Beiblaidd wedi 

dod i ben am yr haf.  Byddwn yn ail 

ddechrau ym mis Medi.  Diolch yn fawr 

iawn i aelodau’r Dosbarth am eu 

ffyddlondeb ar hyd y flwyddyn. 

 

.Gemau Giamocs 
Daeth 16 o blant a phobl ifanc i’r noson 

Gemau Giamocs a gynhaliwyd dan 

nawdd Cynllun Efe yn Y Ganolfan yn 

Llanberis echnos. 

 

Fel y digwyddodd, roedd y criw’n 

rhannu’n naturiol yn ddai dim cyfartal, 

yr hogiau yn erbyn y genod.  Cafwyd 

hwyl yn chwarae amrywiaeth o gemau, 

rhai ohonynt yn y Ganolfan a rhai allan 

ar y cae.   

 

Roedd Zoe a Carys, dwy o aelodau staff 

Coleg y Bala wedi dod atom i helpu y 

tro hwn.  Buont yn helpu Andrew i 

drefnu’r gemau.  Cafwyd cwis am 

gymeriadau’r Simpsons cyn diwedd y 

noson, ac yna fe roddodd sgwrs Zoe 

sgwrs fer am bwysigrwydd cael 

perthynas â Iesu Grist, a’r sgwrs hefyd 

wedi ei seilio ar un o raglenni’r 

Simpsons!  Diolch yn fawr i’r ddwy am 

eu help; a diolch i Andrew am drefnu’r 

noson. 

 

Diolch hefyd i’r plant a ddaeth yno.  

Gobeithio iddynt fwynhau eu hunain. 

  Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Wener, Mehefin 10: Noson 

Beldroed i blant Blwyddyn 4-6 yng 

Nghae Ysgol Gymradd Llanrug.  

Gweler manylion llawn ar gefn y rhifyn 

hwn. 

Y Sulgwyn, Mehefin 12: Bydd yr 

Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch.  

Gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 

Parchg Iorwer th Jones  Owen, 

Caernarfon.    

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Wener, Mehefin 10: Noson 

Beldroed i blant Blwyddyn 4-6 yng 

Nghae Ysgol Gymradd Llanrug.  

Gweler manylion llawn ar gefn y rhifyn 

hwn. 

Y Sulgwyn, Mehefin 12: 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 dan arweiniad yr ieuenctid. 

 

REHOBOTH 

Y Sulgwyn, Mehefin 12: Gwasanaethir 

am 2.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 

Cynllun Efe 

 

Noson Beldroed  
 

Cynhelir Cystadleuaeth Beldroed  

 

i blant Blwyddyn 4 –6 

 

ar Gae Ysgol Gynradd Llanrug 

 

Nos Wener, Mehefin 10 

 

6.00 pm—8.00 pm  

 


