
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 

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

gwyliau blynyddol o ddydd Llun, 

Gorffennaf 18 hyd nos Fawrth, Awst 2. 

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 

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) 

 
Ychydig o lefydd ar ôl!  

Enwau i’r Gweinidog ar unwaith 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 461 - Dydd Sul, 03 Gorffennaf, 2011 

200 mlynedd 

Mae’n bosib iawn eich bod wedi 

clywed neu ddarllen yn ddiweddar am 

ddathliadau 200 mlwyddiant Eglwys 

Bresbyteraidd Cymru.  Mae 200 o 

flynyddoedd yn amser hir, a’r garreg 

filltir yn werth ei nodi.   

Ond beth yn union a ddethlir eleni?  

Beth yn union a ddigwyddodd 22 o 

flynyddoedd yn ôl sy’n werth ei gofio?  

Oherwydd nid yn 1811 y cychwynwyd 

yr achosion Methodistaidd a fu mor 

ddylanwadol yng Nghymru.  Does ond 

angen atgoffa ein hunain am achos 

cyntaf y Methodistiaid yn y fro hon, yn 

Capel Coch, i sylweddoli hynny.  

Codwyd y capel cyntaf yn 1777, ond 

roedd y Methodistiaid wedi dechrau 

cynnal eu cyfarfodydd yn Llwyncelyn 

mor gynnar â 1765.  Roedd achos y 

Methodistiaid yng Nghymru yn hŷn na 

hynny wrth gwrs, yn dilyn troedigaeth 

Howel Harris yn Nhalgarth yn 1735.  

Roedd hynny bron i 80 o flynyddoedd 

cyn 1811. 

Na, nid 1811 oedd dechrau’r achosion 

Methodistaidd.  Roedd yr achosion 

hynny wedi blodeuo dan ddylanwad yr 

Ysbryd Glân yn ystod yr 80 mlynedd 

blaenorol pan bregethwyd Efengyl Iesu 

Grist mewn ffordd rymus, a phobl yn 

dod i brofiad byw o ffydd yng Nghrist  

a chariad ato, ac yn cael eu cynnull 

ynghyd mewn seiadau a droes yn 

ddiweddarach yn eglwysi.  Yn y  

deffroad ysbrydol nerthol hwnnw yn y 

ddeunawfed ganrif y mae 

dechreuadau’r Methodistiaid.   

Felly beth am 1811?  Yr hyn a ddethlir 

eleni yw bod y Methodistiaid ym mis 

Mehefin 1811 wedi ordeinio am y tro 

cyntaf ddynion i weinyddu’r 

sacramentau.  Cyn hynny, roedd eu 

harweinwyr wedi pregethu a bugeilio 

ac arwain a chynghori yn y seiadau.  

Ond gan mai mudiad o fewn yr Eglwys 

Wladol oedd Methodistiaeth ar y 

cychwyn, dim ond pobl oedd wedi eu 

hordeinio yn yr Eglwys Wladol 

fyddai’n gweinyddu’r Cymun ac yn 

bedyddio.  Ond yn 1811, fe ordeiniodd 

y Methodistiaid eu gweinidogion eu 

hunain i weinyddu’r sacramentau hyn.  

A dyna’r cam tyngedfennol iddynt o 

ran torri’n rhydd oddi wrth yr Eglwys 

Wladol ac ymffurfio yn enwad 

newydd, er na ddigwyddodd hynny 

chwaith yn llawn tan 1826. 

Felly, dathlu wneir eleni y ffaith bod 

wyth o ddynion mewn sasiwn a 

gynhaliwyd yn Y Bala, wedi cael eu 

hordeinio i weinyddu’r sacramentau.  

Mae’r dathlu’n ein hatgoffa o’r tân 

oedd yng nghalonau’r bobl hyn dros 

ledaenu’r Efengyl a meithrin pobl y 

Ffydd o fewn cymdeithas grediniol 

Eglwys yr Arglwydd Iesu Grist.  Boed 

i’r cofio a’r trafod eleni wneud i ninnau 

werthfawrogi o’r newydd Efengyl gras 

a’r fraint fawr o berthyn i deulu’r 

Ffydd.  Gweddiwn am fendith Duw ar 

yr eglwysi o’r newydd. 



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.  

 

Gwasanaethir am 10.00 o’r gloch yn 

Capel Coch 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.  

 

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.  

 

Nid oes  oedfa yn Rehoboth. 

. 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr 

Edward Hughes, Adwy’r Mynydd, 

Deiniolen yn Ysbyty Gwynedd a’i 

briod, Mrs Bet Hughes yn Ysbyty Eryri; 

ac at Mrs Annie Wilson Evans, Manod, 

Ffordd Capel Coch, Llanberis yn 

Ysbyty Gwynedd. 

 

 

Moli 
Cynhelir oedfa MOLI yn Capel Coch 

am 5.00 o’r gloch  nos Sul nesaf, 

Gorffennaf 10. 

 

Estynnir croeso cynnes i bawb ohonoch 

i ymuno â ni yn yr oedfa hon yng ngofal 

yr ieuenctid ac arweinwyr CIC. 

 

Cofiwch am y ‘Bocs Gweddi’ sydd yng 

nghyntedd y festri sy’n gyfle i ni nodi ar 

bapur os oes pethau arbennig yr ydym 

eisiau gweddio amdanynt yn yr oedfaon 

hyn.   

 

Cwrdd Chwarter 
Cynhelir Cyafrfod Pregethu Cyfarfod 

Chwarter yr Annibynwyr am 7.00 o’r 

gloch, nos Fercher, Gorffennaf 6, yn 

Llanfairfechan.  Pregethir gan y Parchg 

Huw John Hughes, Porthaethwy. 
 

Cwpan CIC 
Bydd rhai o hogiau hŷn Capel Coch yn 

mynd i gystadlu yn nhwrnament pêl 

droed Cwpan CIC  a gynhelir gan 

elusen Trobwynt ym Motwnnog nos 

Fercher yr wythnos hon.  Fe enillon 

nhw’r Cwpan y llynedd, ond byddant 

yn cystadlu mewn oedran hŷn eleni.  

Gobeithio’n fawr y gwnawn nhw    

fwynhau eu hunain.   

 

Gemau giamocs 
Cynhaliyd noson arall o Gemau 

Giamocs i blant Blwyddyn 3-6 yn Y 

Ganolfan yn Llanberis echnos dan 

nawdd Cynllun Efe.  Roedd yn braf 

iawn cymaint o blant yno, a chafwyd 

dwy awr o chwaraeon hwyliog ynghyd 

â sgwrs i’r plant gan Andrew.  Diolch i 

Mrs Eira Morris am ei help hefyd. 

yr hen  domen lechi dan Ysbyty’r 

Chwarel, efo digon o le a golygfeydd 

arbennig dros y llyn.  Bu’r plant yn 

chwarae gemau cyn ac ar ôl bwyta’u 

picnic, a diolch yn fawr i Dafydd am 

drefnu’r gemau eto.  Cafwyd digon o 

redeg o gwmpas, a digon o hwyl. 

Cefnogi Cristnogion Pacistan 

  Noson arbennig yn Rehoboth, Nant Peris,  

7.30 p.m. nos Sul nesaf, Gorff. 10 

yng nghwmni'r canwr swynol  

Zeshan Rahab 

 (Cristion o'r Punjab) 

a Lleisiau Lliwedd 

 

 Cyfle hefyd i  wrando ar Wilson Choudhry, 
arweinydd Cymdeithas Cristnogion         
Pacistanaidd ym Mhrydain yn sôn                

am ormes ar Gristnogion Pacistan 

Manylion pellach:                          

07588256783 neu 07718982732  

Picnic yr Ysgol Sul 
Cynhaliwyd y Picnic Blynyddol yr    

Ysgol Sul ym Mharc Padarn ddydd Sul 

diwethaf ar ôl yr Oedfa Deulu yn Capel 

Coch.   

 

Roedd yr Oedfa wedi ei 

seil io ar Weddi’r 

Arglwydd, gan fod  

gwersi’r Ysgol Sul dros 

yr wythnosau diwethaf 

wedi rhoi sylw i’r 

Weddi. Roedd yn dda 

gweld cynulleidfa gref 

yn yr oedfa.   

 

Daeth nifer dda drosodd 

i Barc Padarn wedyn, ac 

unwaith eto cawsom dy-

wydd braf iawn ar gyfer 

y Picnic.  Mae’r lleoliad 

yn arbennig o braf ar ben 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN  

AC EBENESER 

Dydd Sul, Gorffennaf 10: Bydd 

yr Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch 

ac oedfa am 5.00 o’r gloch dan 

arweiniad y Parchg W R 

Williams, Y Felinheli.  

    

 CAPEL COCH  

A NANT PADARN 

Dydd Sul, Gorffennaf 10: 

Gwasanaethir am 10.00 o’r 

gloch gan y Gweinidog, a 

chynehlir oedfa MOLI am 5.00 

o’r gloch.  Ni fydd Ysgol Sul.   

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Gorffennaf 10: 

Gwasanaethir am 2.00 o’r gloch 

gan y Gweinidog.    


