
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

 

Gorffennaf 10 

10.15 a.m. - Yr Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg W R Williams 

  Y Felinheli 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

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  

11.15 a.m. - Ysgol  

 

Gorffennaf 10 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Yr Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

Cymdeithas Llanberis 

Cynhaliwyd Pwyllgor Cymdeithas 

Llanberis fore Mawrth diwethaf, a 

gwnaed trefniadau ar gyfer y tymor 

newydd a fydd yn cychwyn ym mis 

Hydref.  Ail-etholwyd y swyddogion 

sydd wedi bod wrthi’n galed ers 

blynyddoedd erbyn hyn.   Felly, diolch 

yn fawr iawn i’r Ysgrifennydd, Miss 

Dilys Mai Roberts, a’r Trysorydd, Mrs 

Ann Parry, am eu gwaith mawr.   

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Lun, Mehefin 20: Pwyllgor y 

Gymdeithas Undebol yn Nhy Elidir am 

7.00 o’r gloch.  Croeso i bawb sydd â 

diddordeb ym mharhad y Gymdeithas. 

Dydd Sul, Mehefin 26: Cynhelir yr 

Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch, a bydd yr 

oedfa am 5.00 o’r gloch dan arweiniad 

Miss Eleri Jones, Bangor. 

    

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Sul, Mehefin 26: Cynhelir Oedfa 

Deulu am 10.30 o’r gloch ac oedfa am 

5.30 dan arweiniad y Gweinidog.   

 

Clwb Gwyliau  

Cristnogol Efe 

i blant Blwyddyn 3-6  

yr ardal gyfan 

yng Nghapel y Rhos, Llanrug 

 Llun - Gwener 

Gorffennaf 25-29   

Rhaid cofrestru ymlaen llaw  

Cysylltwch ag  

Andrew Settatree  

neu’r Gweinidog 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Mehefin 26: Gwasanaethir 

am 2.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 459 - Dydd Sul, 19 Mehefin, 2011 

Tynnu llygaid 

Mae yna bethau annisgwyl yn digwydd 

yn ein hardal ni ein hunain ar brydiau, 

hyd yn oed mewn lle mor heddychol â 

Chwm-y-glo.  Ac mae angen i ni fod 

yn ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd.   

Wrth gwrs, mae’n rhaid i mi ddweud 

hyn yn ofalus iawn, rhag eich dychryn 

a gwneud i chi feddwl bod yna 

gannoedd o gathod dall yn crwydro’r 

fro erbyn hyn.  Mewn dau le gwahanol 

yr wythnos ddiwethaf (Cwm-y-glo 

oedd un ohonyn nhw) fe welais i, gefn 

dydd golau, gang o ddynion yn rhwygo 

llygaid cathod a’u tynnu o’u gwraidd.  

A chredwch neu beidio, er bod digon o 

bobl yn gweld y peth yn digwydd, 

wnaeth neb ddim o gwbl i geisio eu 

rhwystro.   

Roedd gan y dynion reswm dros 

dynnu’r llygaid cathod.  Mae’n bosib 

eu bod nhw am ail darmacio’r ffordd, a 

hynny’n golygu bod rhaid codi’r 

llygaid cathod o ganol y lôn cyn 

dechrau.  Neu efallai bod yr hen lygaid 

wedi gwisgo, a bod angen gosod rhai 

newydd yn eu lle.  Beth bynnag y 

rheswm, mae’n siwr y bydd rhai 

newydd wedi eu gosod cyn bo hir gan 

fod y rhain mor bwysig o ran 

diogelwch y ffordd.  Dyfais syml ond 

effeithiol iawn yw’r llygaid cathod 

sy’n adlewyrchu golau’r car yn 

nhywyllwch nos, gan ddangos canol y 

lôn a helpu cadw’r cerbydau, a phawb 

sy’n teithio ynddyn nhw, yn ddiogel. 

Mae adnodau a gwirioneddau’r Beibl 

yn debyg i’r llygaid cathod gan eu bod 

yn help i’n cadw ar y llwybr diogel.  

Maen nhw yno i ddangos ffyrdd Duw i 

ni.  O gadw’n golwg arnynt a’u dilyn, 

mae gobaith i ni gerdded y llwybrau y 

mae Duw’n dymuno i ni eu cerdded.  

Mae dilyn y llwybr yn anodd, os nad 

yn amhosib, heb gymorth y 

gwirioneddau hyn.  Deddfau Duw a 

geiriau Iesu Grist yw’r canllawiau ar 

gyfer bywyd duwiol y Cristion.  

Ond nid y deddfau a’r geiriau moel 

chwaith!  Dyw’r llygaid cathod o ddim 

help i neb heb i olau’r cerbydau 

ddisgleirio arnynt.  Ac mae geiriau’r 

Beibl yn farwaidd hefyd heb i oleuni 

Ysbryd Glân Duw ddisgleirio arnynt.  

Gallwn wybod y geiriau a bod yn 

gyfarwydd â’r adnodau; ond er mwyn 

iddynt fod yn ganllawiau ac yn rheol 

i’n bywydau, mae’n rhaid i’r Ysbryd 

Glân eu goleuo i’n deall ac i’n 

calonnau ni.  Yr Ysbryd Glân sy’n 

gwneud y geiriau hyn yn fyw i ni, ac 

yn dangos eu gwerth a’u perthnasedd 

i’n bywydau ni ein hunain.   

Ac yn wahanol i lygaid cathod y ffordd 

sy’n treulio ac yn cael eu hadnewyddu, 

nid yw gwirioneddau’r Beibl yn 

heneiddio o gwbl.  Nid oes angen eu 

hadnewyddu na chwilio am rai newydd 

yn eu lle.  Hen wirioneddau’r Beibl a’r 

Efengyl sydd eu hangen arnom o hyd, 

a’r Ysbryd yn eu goleuo o’r newydd er 

ein lles a’n diogelwch tragwyddol. 



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 y Sul.  Boed 

bendith Duw ar ein haddoliad trwy’r 

dydd.  

 

Cynhelir oedfa yng ngofal rhai o’r 

aelodau yn Capel Coch am 10.00 o’r 

gloch ac arweinir yr oedfa am 5.30 o’r 

gloch gan Mr John H Hughes.  Diolch i 

bawb a fydd yn cymryd rhan yn yr 

oedfaon hyn heddiw.  Bydd yr Ysgol 

Sul am 11.15 o’r gloch. 

 

Byddaf fi’n arwain yr Oedfa Deulu yn 

Neiniolen am 10.00 o’r gloch, a hefyd 

yr oedfa am 5.00.  Estynnwn groeso 

cynnes i Mr Gwyn Hefin Jones, sy’n 

flaenor ym Mrynrefail a Mr Robert ap 

Wyn Williams, sy’n flaenor yn 

Waunfawr, sy’n arolygu’r bleidlais i 

ethol blaenoriaid newydd i eglwys 

Cefnywaun yn yr oedfa heno.  Maent 

yma’n cynrychioli’r Henaduuriaeth a 

diolch ddynt am wneud y gwaith. 

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

 

Cofion 
Mae Mrs Elisabeth Hughes, Adwy’r 

Mynydd, Deiniolen wedi bod yn 

Ysbyty Eryri ers rhai wythnosau, ac 

erbyn hyn mae ei phriod, Mr Eddie 

Hughes yno hefyd, wedi iddo fod yn 

Ysbyty Gwynedd am rai dyddiau.  

Anfownwn ein cofion cynhesaf at y 

ddau ohonynt.  Dymuniadau gorau wrth 

gwrs i Mrs Eirlys Williams, 3 Pentre 

Helen, Deiniolen sydd hefyd yn Ysbyty 

Eryri.   

Picnic Ysgolion Sul 

Llanberis a Deiniolen 

 

ym Mharc Padarn 

tua 11.45 o’r gloch 

ar ôl Oedfa Deulu Llanberis  

ddydd Sul nesaf 

Mehefin 26 

 

(yn festri Capel Coch os bydd 

yn dywydd gwlyb) 

 

Croeso cynnes i bawb 

 

Dowch â’ch picnic efo chi 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Mrs Joan Parry, 3 

Gwyrfai Terrace, Deiniolen, a Cheryl a 

David a’u teuluoedd, yn  eu 

profedigaeth o golli priod, tad a thaid 

annwyl, Mr Cledwyn Parry, a fu farw 

fore Sul diwethaf, Mehefin 12, yn 

Ysbyty Gwynedd, yn 76 mlwydd oed.  

Cydymdeimlwn hefyd â’i chwaer a’i 

ddau frawd, Elizabeth, Jackie ac Albert 

yn eu colled hwythau.  Cynhelir 

gwasanaeth angladd cyhoeddus yn 

Amlosgfa Bangor am 11.00 o’r gloch 

ddydd Mawrth, Mehefin 21.  Roedd yn 

wr addfwyn a chymeradwy, ac yn 

gyfaill da i lawer un a fydd yn gweld ei 

golli yn fawr.   

Ethol Blaenoriaid 
Cynhelir y bleidlais i ethol blaenoriaid 

newydd i eglwys Cefnywaun yn ystod 

yr oedfa am 5.00 o’r gloch HENO, nos 

Sul, 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. 

 

Oedfa Deulu 
Sylwch mai Oedfa deulu fydd yn Capel 

Coch am 10.30 o’r gloch fore Sul nesaf, 

Mehefin 26.  Ar  ôl yr oedfa cynhelir 

picnic blynyddol yr ysgolion Sul.  

Gweler y nodyn gyferbyn. 

 

Cymorth Cristnogol 
Cyfanswm y casgliad yn Llanberis yn 

ystod Wythnos Cymorth Cristnogol ym 

mis Mai oedd £675.  Roedd hwn yn 

cynnwys cyfraniad o £45 oddi wrth y 

Bore Coffi.  Diolch yn fawr iawn i’r 

casglyddion am eu gwaith unwaith eto.  

Hebddynt, fyddai’r un geiniog wedi ei 

chodi at yr achos hwn wrth gwrs, ac yr 

ydym yn ddyledus iddynt am fod mor 

barod i fynd o ddrws i ddrws gyda’r 

amlenni casglu unwaith eto. 

 

 Cymdeithas Deiniolen 
Cynhelir Pwyllgor Cymdeithas Undebol 

Deiniolen yn Nhy Elidir 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 

 

Bws yn cychwyn am 8.30 

o’r gloch  

 
Pris i oedolion £22 (yn cynnwys 

y bws a’r parc) 

Pris i blant £12 (mynediad i’r 

parc - bws am ddim) 

 
 

Manylion llawn oddi wrth 

ac enwau i’r Gweinidog  

mor fuan â phosibl 


