
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Mehefin 19 

10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog  

  (+ Ethol Blaenoriaid) 

 

Mehefin 26 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Misss Eleri Jones, Bangor 

 

Gorffennaf  3 

  9.30 a.m. - Y Gweinidog 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Mehefin 19 

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

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

Mehefin 26 

10.00 a.m. a 5.30 p.m. - Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

Gorffennaf  3 

10.00 a.m. - Mr Alan Wyn Roberts 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.30 p.m. - Mr Gwilym Williams,       

  Llangefni  

Cwpan Efe   
Cafwyd noson lwyddiannus echnos, nos 

Wener, Mehefin 10, yn Llanrug pan 

gynhaliwyd cystadleuaeth bel droed 5 

yr ochr dan nawdd Cynllun Efe i blant 

blwyddyn 4 i 6. 

 

Roedd yno fwy na 30 o blant yn cymryd 

rhan, a chafwyd gemau da iawn.  Timau 

ysgolion Sul Llanrug a Llanberis 

gyrhaeddodd y rownd derfynol, a  

Llanrug a enillodd yn y diwedd, a 

chyflwynwyd y tlws buddugol iddynt. 

 

Diolch yn fawr iawn i Andrew am 

drefnu’r noson, ac i Dafydd a Gwenno 

am gadw trefn ar y gemau a’r sgoriau.  

Diolch hefyd i Dafydd ac Elgan, dau o’r 

bechgyn ifanc sy’n dod i un o grwpiau 

ieuenctid Efe, am ddyfarnu trwy’r nos.  

Diolch wrth gwrs i Brifathro Ysgol 

Llanrug, Mr Robin Williams, am ei 

gydweithrediad a’i gefnogaeth. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Mehefin 19: Cynhelir Oedfa 

deulu am 10.00 o’r  gloch a 

gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 

Gweinidog.    

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Mehefin 14: Bore 

Coffi er budd Cronfa Adnoddau’r capel 

yn y festri rhwng 10.45 a 12.00 o’r 

gloch. 

Dydd Sul, Mehefin 19: Cynhelir 

oedfaon am 10.00 a 5.30 o’r gloch; a 

bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.   

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Mehefin 19: Gwasanaethir 

am 2.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 

Clwb Gwyliau Cristnogol Efe 

i blant Blwyddyn 3-6 yr ardal yng Nghapel y Rhos, Llanrug 

Gorffennaf 25-29   

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 458 - Y Sulgwyn, 12 Mehefin, 2011 

Eiddigedd mawr 

Mae prif wyliau’r Eglwys Gristnogol 

yn gwneud i mi ryfeddu a diolch a 

llawenhau wrth gofio’r hyn a wnaeth 

Duw drosom.  Dyna gyhoeddiad 

syfrdanol y Nadolig am y Duw mawr 

yn dod i’n byd mewn plentyn bach.  A 

dyna hanes rhyfeddol y Pasg wedyn 

am yr Arglwydd Iesu Grist yn rhoi ei 

fywyd yn aberth drosom ar y pren ac 

yn dod yn ôl o’r bedd yn fyw.  Mae’r 

cyfan yn gwneud i ni fod eisiau moli a 

chanmol a charu Duw. 

Ond y Sulgwyn, yn fy mhrofiad i o 

leiaf, yw’r unig un o’r gwyliau sy’n 

gwneud i mi fod yn eiddigeddus o’r 

bobl oedd yn rhan o’r stori fawr.   

Gallaf ddarllen hanes y Nadolig heb 

deimlo’n eiddigeddus o’r bugeiliaid 

na’r doethion nac unrhyw un arall o 

gymeriadau’r stori.  Ac yn sicr ddigon, 

does yna ddim math o genfigen at y 

disgyblion a welodd eu harweinydd a’u 

hathro’n cael ei fradychu a’i draddodi 

i’w groeshoelio.  Ond fedraf fi ddim 

meddwl am y Sulgwyn heb deimlo’n 

eiddigeddus o’r apostolion sydd yng 

nghanol y stori a adroddir i ni yn ail 

bennod Llyfr yr Actau. 

Mae’r hanes yn gyfarwydd i bawb sy’n 

gwybod unrhyw beth am ddechreuad 

yr Eglwys.  Ar Ddydd y Pentecost, 

daeth yr Ysbryd Glân at ddisgyblion yr 

Arglwydd Iesu Grist mewn ffordd 

ddramatig a chynhyrfus iawn.  Clywyd 

sŵn mawr fel gwynt; gwelwyd 

rhywbeth tebyg i dafodau tân yn dis-

gyn ar bob un ohonynt; llanwyd hwy 

â’r Ysbryd Glân; a dechreusant siarad 

am Dduw a’i waith mewn ieithoedd 

nad oeddent yn gyfarwydd â hwy.  

Mae’r cyfan yn gyffrous dros ben. Ond  

er mor gyffrous y pethau hyn, nid dyna 

pam yr wyf yn eiddigeddus o’r bobl 

hyn a’u profiad ar y Pentecost.    

Mae’r rheswm dros f’eiddigedd i’w 

weld yn nes ymlaen yn yr hanes.  Wedi 

i Pedr bregethu ar Ddydd y Pentecost, 

fe ddigwyddodd rhywbeth arbennig 

iawn; rhywbeth oedd yn arwydd o’r 

hyn oedd i ddigwydd wedyn dros y 

canrifoedd.  Wedi gwrando ar Pedr, fe 

ddaeth pobl dan argyhoeddiad mawr 

fod rhaid iddynt droi at Iesu Grist.  Ac 

fe ddaeth oddeutu tair mil o bobl i gre-

du'r diwrnod hwnnw. 

A dyna’n syml iawn pam yr wyf mor 

eiddigeddus.  Cafodd y rhain y  fraint o 

weld tair mil o bobl yn dod i gredu yn 

Iesu Grist mewn un diwrnod! Tair mil 

o bobl yn dod yn Gristnogion yn yr un 

lle mewn un dydd.  Dychmygwch y 

llawenydd os byddem ni’n cael y fraint 

o weld peth tebyg.  Gweddïwn heddiw 

i’r Ysbryd Glân gael ei roi mewn nerth; 

iddo ddod atom ac arnom, i’n gwneud 

yn dystion effeithiol i’r Arglwydd Iesu; 

ac iddo weithio trwom i ddod â thyrfa 

fawr o bobl i gredu yn y Gwaredwr.  

Dan arweiniad ac yn nerth yr Ysbryd 

Glân, mae pethau mawr yn bosibl. 



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.   

 

Gcynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen 

am 10.15 o’r gloch, a gwasanaethir am 

5.00 o’r gloch gan y Parchg Iorwerth 

Jones Owen, Caernarfon.   

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfa yn Capel 

Coch am 10.00 o’r gloch, a chynhelir yr 

Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  Cynhelir 

oedfa ‘Moli’ am 5.00 o’r gloch dan 

arweiniad arweinyddion ac aelodau 

CIC.  Ceir anerchiad y tro hwn gan Mr 

Andy Hughes, sy’n gyfarwyddwr 

mudiad Cristnogol ‘Saint y Gymuned’.  

Mae croeso cynnes i bawb i’r oedfa 

hon, a cheir paned fel arfer ar y diwedd. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfa yn 

Rehoboth am 2.00 o’r gloch.   

Cofion 
Cofion gorau at Mrs Bet Hughes, 

Adwy’r Mynydd, Deiniolen a Mrs 

Eirlys Williams, 3 Pentre Helen, 

Deiniolen yn Ysbyty Eryri; a Mr 

Cledwyn Parry, 3 Rhes Gwyrfai, 

Deiniolen yn Ysbyty Gwynedd. 

 

Bore Coffi 
Cynhelir y Bore Coffi misol yn festri 

Capel Coch fore Mawrth, Mehefin 14, 

rhwng 10.45 a 12.00 o’r gloch, er budd 

Cronfa Adnoddau’r Capel.   

 

Cymanfa’r 

Annibynwyr 
Cynhaliwyd Cymanfa’r Annibynwyr yn 

Y s g o l  G y mu n e d  P e n i s a r wa u n 

brynhawn Sul diwethaf, Mehefin 5.  Y 

Roedd y canu yng ngofal Gareth Jones, 

Llanberis, gyda Gareth yn cyfeilio wrth 

yr organ Falmai Pritcahrd yn 

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

Picnic Ysgolion Sul 

Llanberis a Deiniolen 

ym Mharc Padarn 

tua 11.45 o’r gloch 

ar ôl Oedfa Deulu Llanberis  

ddydd Sul, Mehefin 26 

(yn festri Capel Coch os bydd 

yn dywydd gwlyb) 

cydgyfeilio ag ef wrth y piano; y 

gwasanaeth dechreuol yng ngofal Nia 

Williams, Marina Marzelos, Nia 

Gruffydd ac Eirlys Hughes, Deiniolen.  

Cyflwynwyd yr emynau ac eitemau’r 

Ysgolion Sul gan Eirlys Hughes.   

 

Cyflwynodd Ysgolion Sul Deiniolen, 

Llanberis a Phenisarwaun eitemau wedi 

eu seilio ar ddamhegion yr Arglwydd 

Iesu Grist.  Cafwyd Dameg yr Heuwr 

gan blant Deiniolen; Dameg y Mab 

Afradlon gan blant Llanberis; a dameg 

y Ddafad Golledig gan blant 

Penisarwaun. 

 

Diolch yn fawr iawn i athrawon yr 

ysgolion Sul am eu gwaith caled yn 

paratoi ar gyfer y Gymanfa unwaith eto.  

Diolch hefyd i’r plant am wneud eu 

rhan, ac i’r rhieni am eu cefnogaeth.  

Gwnaed casgliad at waith Cynllun Efe, 

a chyda chyfraniad bychan o gronfa’r 

Gymanfa hefyd, cafwyd £100 at waith 

Efe.  Roedd te wedi ei baratoi ar ôl y 

cyfarfod, ac roedd yn ddigon braf i’r 

plant gael picnic allan ar fuarth yr 

Ysgol.  Diolch i gyfeillion Penisarwaun 

am eu croeso, ac i aelodau Pwyllgor y 

Gymanfa am wneud y trefniadau. 

Ethol Blaenoriaid 
Cynhelir y bleidlais i ethol blaenoriaid 

newydd i eglwys Cefnywaun yn ystod 

yr oedfa nos Sul nesaf, Mehefin 19.   

 

Gobeithiwn yn fawr y gall cymaint â 

phosibl o aelodau’r eglwys ddod yno i 

fwrw pleidlais.  Mae’n bwysig ein bod 

yn cael blaenoriaid newydd i helpu yng 

ngwaith yr eglwys.  Meddyliwch am 

bobl a all dderbyn y fraint a’r cyfri-

foldeb o wasanaethu’r eglwys fel 

blaenor.  Bydd cynrychiolwyr yr 

Henaduriaeth yn arolygu’r bleidlais. 

 

Dyma’r datganiad a geir am swydd 

blaenor gan Eglwys Bresbyteraidd 

Cymru: 

‘Anrhydedd aruchel yw cael ei alw i 

wasanaethu mewn swydd Blaenor yn 

Eglwys yr Arglwydd Iesu Grist.      

Bendithiwyd ni Bresbyteriaid yn y 

gorffennol â Blaenoriaid arbennig iawn 

o ran dawn ac ymarweddiad, ac mewn 

ymroddiad i’r alwedigaeth.  Credwn fod 

yr Arglwydd trwy ei   Ysbryd, o fewn 

cymdeithas ein Heglwys, yn parhau i 

ddewis a chymhwyso gwyr a gwragedd 

i’r olyniaeth gyfoethog hon.  

 

Cyfrifoldeb mawr ydyw cydsynio â gal-

wad eglwys i wasanaethu fel Blaenor.  

Dylid ymateb i’r alwad yn ostyngedig a 

gweddigar, ac wedi derbyn y cyfri-

foldeb, ymroi o ddifrif i dystiolaethu 

mewn gair, buchedd, gwasanaeth a 

theyrngarwch i        alwadau ein 

Heglwys er hyrwyddo lledaeniad y 

Deyrnas.’ 

 

Pwyllgor Cymdeithas 
Cynhelir Pwyllgor Cymdeithas Undebol 

Deiniolen am 7.00 o’r gloch nos Lun, 

Mehefin 20, i drafod rhaglen y 

Gymdeithas ar gyfer y tymor nesaf. 

Trip Ysgol Sul 

Capel Coch 

 
 i Barc Camelot 

 

Dydd Sadwrn, Gorffennaf 9 

 

Manylion llawn oddi wrth 

ac enwau i’r Gweinidog  

mor fuan â phosibl 


