
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

 

Gorffennaf 17 

10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Gorffennaf  3 

10.00 a.m. - Mr Alan Wyn Roberts 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.30 p.m. - Mr Gwilym Williams  

 

Gorffennaf 10 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Yr Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

   

Gorffennaf 17 

10.00 a.m. a 5.30 p.m.  

 Mr Carwyn Siddall 

 Gemau giamocs 
Cynhelir noson arall o Gemau Giamocs 

i blant Blwyddyn 3-6 yn Y Ganolfan yn 

Llanberis nos Wener nesaf, Gorffennaf 

1 rhwng 7.00 a 9.00 o’r gloch.  Trefnir 

dan nawdd Cynllun Efe. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Gorffennaf 3: Gwasanaethir 

am 9.30 a 5.00 o’r gloch gan y 

Gweinidog, a bydd yr Ysgol Sul am 

10.15 o’r gloch.  

    

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Wener, Gorffennaf 1: Gemau 

Giamocs yn Y Ganolfan i blant 

Blwyddyn 3-6 rhwng 7 a 9 o’r gloch. 

Dydd Sul, Gorffennaf 3: Gwasanaethir 

am 10.00 o’r gloch gan Mr Alan Wyn 

Roberts, Brynsiencyn ac am 5.30 o’r 

gloch gan Mr Gwilym Williams, 

Llangefni.   Bydd yr Ysgol Sul am 

11.15 o’r gloch.   

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Gorffennaf 3: Ni fydd 

oedfa.  

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 

(07929916181 

neu’r Gweinidog 

Gwyliau’r Gweinidog 
Byddaf oddi cartref fel rhan o’m 

gwyliau blynyddol o ddydd Llun, 

Gorffennaf 18 hyd nos Fawrth, Awst 2. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 460 - Dydd Sul, 26 Mehefin, 2011 

Be’ di hwn? 

Rhifau ffôn, enwau, cyfeirnodau, 

dyddiadau - mi fyddaf yn dod o hyd 

iddyn nhw’n aml ar fy nesg.  Neu, yn 

fwy cywir, ar dameidiau o bapur ar fy 

nesg.  Mi fydda i’n nabod fy sgwennu 

fy hun, ac felly’n deall yn iawn mai fi 

sy’n gyfrifol amdanyn nhw.  Mae’n 

debyg fy mod wedi sgriblan y rhan 

fwyaf o’r pethau hyn wrth sgwrsio dros 

y ffôn. 

Ond wrth ddod o hyd iddyn nhw 

ddyddiau, wythnosau a misoedd yn 

ddiweddarach, mae llawer o’r nodiadau 

bach hyn yn annealladwy.  Rhif ffôn 

pwy ydi hwn?  Beth ar wyneb daear 

yw ystyr y rhes hon o lythrennau a 

rhifau?  Weithiau, wedi hir ddyfalu, mi 

gofiaf pwy oedd yr enw hwn a’r 

dyddiad acw a pham fy mod wedi 

cofnodi teitl rhyw lyfr arbennig.  Ond 

dro arall, bydd y cyfan yn drech na mi, 

a minnau’n methu’n glir â deall at beth 

mae’r nodiadau’n cyfeirio. 

Doedd damhegion Iesu ddim yn hollol 

fel y nodiadau hyn, ond roedd gwaith 

deall arnynt hwythau.  Doedd eu hystyr 

ddim yn gwbl amlwg ar unwaith i’r 

bobl a’u clywodd.  Roedd hynny’n 

gwbl fwriadol wrth gwrs, gan fod Iesu 

eisiau i bobl feddwl am y pethau yr 

oedd o’n eu dweud.  Roedd yn mynnu 

bod pobl yn chwilio am ystyr ei eiriau.  

Byddai hynny’n dangos eu bod o 

ddifrif ynglŷn ag ef.  Byddai’n golygu 

hefyd y bydden nhw’n cofio a deall a 

gwerthfawrogi’r neges wedi iddyn nhw 

feddwl amdani a chanfod ei hystyr.   

Ond roedd y ffaith ei fod yn cyflwyno 

ei neges ar ddamhegion yn golygu 

hefyd y byddai’r neges yn aros yn 

ddirgelwch i bobl nad oedd am 

drafferthu meddwl amdani na chwilio 

am ei hystyr.  Roedd yn cyflwyno’r 

gwirioneddau mawr am Dduw a 

theyrnas nefoedd mewn ffordd a 

fyddai’n gorfodi pobl i feddwl drostynt 

eu hunain.  Os yw pobl yn amharod i 

chwilio am ystyr ei eiriau, mae’r 

gyfrinach fawr y mae’r geiriau hynny’n 

ei chyhoeddi’n aros yn guddiedig 

iddyn nhw. 

Mae yna elfen o bôs yng ngeiriau Iesu 

ac yn neges yr Efengyl.  Ond yn 

wahanol i’r nodiadau blêr ac 

annealladwy ar fy nesg, y mae’n bosib 

deall geiriau Duw.  Maen nhw’n 

gwneud synnwyr.  Maen nhw’n dweud 

am gariad Duw.  Ac mae yna help i’w 

deall.  Oherwydd nid oes raid i’r un 

ohonom ymdrechu i ddeall geiriau 

Duw yn ein nerth ein hunain.  Gallwn 

weddio ar Dduw i roi goleuni i ni ar ei 

eiriau ei hun.     

Ydych chi erioed wedi teimlo bod 

geiriau’r Beibl yn anodd i’w deall?  

Ydych chi wedi chwysu drostynt wrth 

geisio deall beth y mae Duw yn ei 

ddweud wrthych?  Os felly, daliwch i 

fyfyrio ac i weddio gan geisio goleuni 

Duw ar ddirgelion ei Efengyl a’i Air. 



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.  

 

Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch, a gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan Miss Eleri Jones, Bangor.  

Croeso iddi a diolch am ei gwasanaeth. 

 

Byddaf fi’n arwain yr Oedfa Deulu yn 

Llanberis am 10.30 o’r gloch a’r oedfa 

am 5.30 o’r gloch, a’r oedfa yn 

Rehoboth yn 2.00 o’r gloch. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr a Mrs 

Edward Hughes, Adwy’r Mynydd, 

Deiniolen a Mrs Eirlys Williams, 3 

Pentre Helen, Deiniolen sydd yn Ysbyty 

Eryri.  Mae Mrs Annie Wilson Evans, 

Manod, Ffordd Capel Coch, Llanberis 

yng Nghartref Cerrig yr Afon, Y 

Felinheli ar hyn o bryd, wedi iddi fod 

yn ei hôl yn Ysbyty Gwynedd am 

ychydig ddyddiau.  Mi fu Guto Selwyn 

Williams, Coed y Ddol, Llanberis yn 

Ysbyty Gwynedd hefyd am dridiau.  

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Mrs Dilys Baylis, 

Plas Pengwaith, Llanberis yn y 

brofedigaeth o golli ei llys-fab, Tim.  

Cydymdeilwn hefyd â Gwen, Eric ac 

Emlyn a’r teulu cyfan yn eu 

profedigaeth. 

 

Daeth y brofedigaeth ychydig ddyddiau 

cyn penblwydd Mrs Baylis yn 99 oed 

ddydd Sadwrn, Mehefin 18.  Anfonwn 

ein cofion gorau ati, gan ei llongyfarch 

ar ddathlu ei phenblwydd ac ar yr un 

pryd ddymuno pob nerth a chysur iddi 

yn ei cholled a’i galar. 

 

Angladd  
Cynhaliwyd angladd Mr Cledwyn 

Parry, 3 Gwyrfai Terrace, Deiniolen 

ddydd Mawrth diwethaf, Mehefin 21. 

 

Bu farw yn Ysbyty Gwynedd ddydd 

Sul, Mehefin 12, yn 76 mlwydd oed.  

Dan arweiniad y Gweinidog, cafwyd 

gwasanaeth i’r teulu ar yr aelwyd 

gartref cyn y gwasanaeth cyhoeddus a 

gynhaliwyd yn yr Amlosgfa ym 

Picnic Ysgolion Sul 

Llanberis a Deiniolen 

ym Mharc Padarn 

tua 11.45 o’r gloch 

ar ôl Oedfa Deulu Llanberis  

HEDDIW 

(yn festri Capel Coch os bydd 

yn dywydd gwlyb) 

Mangor.  Roedd capel yr Amlosgfa yn 

orlawn, a chafwyd teyrnged gan ei nai, 

Gwyn Parri.   

 

Cydymdeimlwn o’r newydd â Mrs Joan 

Parry, Cheryl a Gerallt, David a Dawn, 

a’u teuluoedd yn eu profedigaeth o golli 

priod, tad, taid a hen daid; a hefyd ag 

Elizabeth, Jackie ac Albert yn eu 

profedigaeth hwythau o golli brawd.   

 

Roedd y dyrfa fawr a ddaeth i’r angladd 

ynddi ei hun yn dweud am y parch oedd 

gan gyfeillion a chymdogion a 

chydweithwyr i Mr Cledwyn Parry.  

Roedd yn wr tawel a bonheddig, a bu’n 

gefn ac yn gynhaliaeth i’w deulu ar hyd 

y blynyddoedd.  Wynebodd yr afiechyd 

a’i poenodd y blynyddoedd diwethaf yn 

ddewr a di-gŵyn.    

 

Rhodd er cof 
Diolch yn fawr iawn i Mr Iorwerth 

Evans a’r teulu, 5 Hafod Oleu, 

Deiniolen am y rhodd a gafwyd, er cof 

am Mrs Peri Evans, at Gronfa 

Adnewyddu’r Capel yn Neiniolen.  Pan 

fu farw Mrs Evans ar Fai 20, 

penderfynodd y teulu roi’r rhoddion a 

dderbyniwyd er cof amdani at y Gronfa 

Atgyweirio.  Gwerthfawrogwn hyn yn 

fawr iawn, a diolchwn iddynt felly am 

rodd hael o £881 er cof amdani.   

 

 Cymdeithas Deiniolen 
Cynhaliwyd Pwyllgor Cymdeithas 

Undebol Deiniolen nos Lun ddiwethaf i 

drefnu rhaglen y Gymdeithas ar gyfer y 

tymor nesaf .   Ai le tholwyd y 

swyddogionl, a diolch yn fawr iawn 

felly i Mrs Jane Thorman Jones a Mrs 

Eirian Jones am eu parodrwydd i barhau 

yn eu swyddi fel Ysgrifennydd a 

Thrysorydd y Gymdeithas. 

Ethol Blaenoriaid 
Etholwyd blaenoriaid newydd i eglwys 

Cefnywaun yn ystod yr oedfa nos Sul 

diwethaf, dan arolygiaeth Mr Gwyn   

Hefin Jones, Brynrefail a Mr Robert ap 

Wyn Williams, Waunfawr. 

 

Etholwyd dwy i’r swydd sef Miss 

Marian Jones, Minallt, Dinorwig a Mrs 

Helen Sutherland, Penybont, Deiniolen.  

Llongyfarchiadau i’r ddwy.  Os byddant 

yn derbyn y swydd, cant eu hordeinio 

gyda blaenoriaid newydd eraill yr 

Henaduriaeth mewn oedfa arbennig a 

gynhelir yng nghapel Cysegr, Bethel, 

nos Fawrth, Hydref 11.   

 

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 


