
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Gorffennaf 24 

 5.00 p.m. - Cyfarfod Gweddi 

 

 

Gorffennaf 31 

 5.00 p.m. - Mr Aled Ifan 

  Bangor 

 

Awst 7 

 5.00 p.m. - Y Parchg Olwen Williams 

  Tudweiliog 

 

 

Awst 14 

 Dim oedfa 

 

Awst 21 

Dim oedfa 

 

 

Awst 28 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Gorffennaf 24 

10.00 a.m. a 5.30 p.m.  

 Andrew Settatree 

 

Gorffennaf 31 

 10.00 a.m. Oedfa 

   5.30 p.m. - Mr Donald Glyn Pritchard 

  

Awst 7 

 10.00 a.m. a 5.30 p.m.  

 Y Parchg Iorwerth Jones Owen 

  

Awst 14 

 10.00 a.m. Y Parchg Bryn Williams 

   5.30 p.m. Y Parchg Iwan Llewelyn 

  Jones 

 

Awst 21 

10.00 a.m. a 5.30 p.m.  

 Y Parchg Marcus Robinson 

 

Awst 28 

  10.00 a.m. a 5.30 p.m.  

 Y Parchg Eric Jones 

Rehoboth 
Diolch yn fawr iawn i aelodau Lleisiau 

Lliwedd am eu cefnogaeth i’r cyfarfod 

a gynhaliwyd yng nghapel Rehoboth 

nos Sul diwethaf.  Gwerthfawrogwyd 

eu presenoldeb a’u cyfraniad i’r noson.  

Wedi’r defosiwn agoriadol a chyfraniad 

gan Lleisiau Lliwedd, cafwyd sgwrs 

gan y Parchg John Weir, a fu’n 

g we in ido gae thu me wn  eg l wys 

ryngwladol yn Dubai.  A wnes i glywed 

yn iawn, deudwch, bod 10,000 o bobl 

yn mynd trwy ddrws yr eglwys ryw ben 

bob wythnos?  Roedd o wedi cyfarfod 

â’r canwr ifanc o ardal y Punjab ym 

Mhacistan, Zeshan Rahab, ac wedi bod 

â rhan mewn sicrhau fisa iddo ymweld 

â gwledydd Prydain.  Bu Zeshan yn 

canu yn Eisteddfod Llangollen y 

llynedd ac eleni, ac fe ganodd dair cân 

yn Rehoboth nos Sul, gan gyfeilio     

iddo’i hun â harmoniwn bychan.  

Roedd y canu Ghazal yn newydd sbon 

i gapel Rehoboth.  Yna cafwyd sgwrs 

gan Mr Wilson Chowdry, o Lundain, 

Cristion o dras Pacistanaidd, un o brif 

ysgogwyr Cristnogion Pacistanaidd 

gwledydd Prydain yn eu hymdrech i 

sicrhau tegwch a chyfiawnder i Grist-

nogion ym Mhacistan sy’n wynebu 

erledigaeth am eu ffydd.  Cawsom 

ganddo hanes rhai o’r bobl sy’n cael 

eu herlid.  Gweddiwn drostynt hwy a 

phawb arall sy’n cael eu herlid yn ein 

byd heddiw.  Cafwyd cân arall gan 

Lleisiau Lliwedd i derfynu’r cyfarfod. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 463 - Dydd Sul, 17 Gorffennaf, 2011 

Y Negesydd 

Roedd rhaid i mi wenu pan glywais yr 

hysbyseb ar y teledu echnos.  Wedi’r 

cyfan a ddigwyddodd yn ddiweddar, 

roedd un o bapurau’r Sul yn siwr o 

honni bod y Sunday paper you can 

trust.  Ond bydd angen tipyn mwy na 

slogan slic neu ymddiheuriad mewn 

hysbyseb cyn y bydd pobl yn 

ymddiried yn ein papurau newydd eto. 

Ar wahan i’r drwgweithredu a’r loes a 

achoswyd i bobl drwyddo, y peth trist 

am yr holl helynt yw bod y cyfrwng 

wedi cael mwy o lawer o sylw nac y 

dylai ei gael.  Taenu gwybodaeth, a 

thrafod materion y dydd yw gwaith 

papur newydd.  Ond ar hyn o bryd y 

cyfrwng yw’r newyddion.  Yn hytrach 

na bod y Wasg yn rhoi sylw i faterion o 

bwys, y Wasg ei hun yw canolbwynt y 

sylw.  Ac thra bo hynny’n bod, mae 

storiau pwysig, megis yr argyfwng yn 

nwyrain Affrica, yn cael llawer llai o 

sylw nag a fyddai yn gael fel arall. 

Mae’n beryg pan fo’r negesydd yn dod 

yn bwysicach na’r neges.  Un a wyddai 

hynny’n iawn oedd Ioan Fedyddiwr.  

Ei waith o oedd cyhoeddi bod Iesu 

Grist yn dod ar ei ôl, ac unwaith y 

daeth Iesu roedd Ioan yn fodlon mynd 

i’r cefndir gan ddweud, ‘Rhaid iddo ef 

gynyddu, ac i minnau leihau.’  

Gwyddai Ioan yn dda mai’r neges a 

roddwyd iddo ynghylch dyfodiad y 

Meseia oedd y peth pwysig, ac nid 

Ioan ei hun. 

A dyna un o’r pethau sy’n gwneud yr 

Arglwydd Iesu’n gwbl wahanol i bawb 

arall.  Yr oedd wrth gwrs yn broffwyd, 

wedi ei anfon oddi wrth Dduw a 

chanddo neges arbennig i’w chyhoeddi 

am gyfiawnder a chariad a gras Duw.  

Ond yn wahanol iawn i bob proffwyd 

ac arweinydd crefyddol arall, roedd - 

ac y mae Iesu o hyd - yn fwy na dim 

ond cludydd y neges.  Ef ei hun yw’r 

neges! Y gwir yw bod y negesydd hwn 

yn bwysicach na’i neges.  Oherwydd, 

beth bynnag a ddywed neb am gariad 

Duw, fyddem ni ddim wedi elwa’n 

llawn o’r cariad hwnnw oni bai bod 

Iesu Grist wedi dod i farw drosom ar 

Galfaria.  Nid dod i ddweud am gariad 

Duw a wnaeth Iesu, ond dod i ddangos 

(ac i fod) y cariad hwnnw yn ei fywyd 

a’i farwolaeth a’i atgyfodiad.  Yn Iesu 

Grist y gwelwn ni bopeth y gallwn ei 

ddweud a’i wybod am Dduw: mae’r 

cyfan i’w weld ar waith ynddo.  Mae’n 

dweud am gariad, ond mae hefyd yn 

gweithredu’r cariad hwnnw’n llawn; 

yn union fel y mae’n cyhoeddi a 

gweithredu cyfiawnder a gras a 

thrugaredd Duw.   

Roedd gan Iesu neges bwysig, ond 

roedd yn cynnig rhywbeth pwysicach 

hyd yn oed na’r neges honno.  Roedd 

yn ei gynnig ei hunan yn Waredwr ac 

yn Arglwydd. ‘Myfi yw …’, meddai 

mor aml, a ‘deuwch ataf fi’ meddai 

wrth wahodd pobl.  Ei gyhoeddi ei hun 

a wna’r proffwyd a’r negesydd hwn.  



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 yn Capel Coch am 10.00 

o’r gloch gan Mr John H Hughes, a 

diolch iddo am ei gymorth unwaith eto.  

Gwasanaethir am 5.30 o’r gloch gan y 

Parchg Christopher Prew, Porthmadog, 

ac estynnwn groeso cynnes iddo i Gapel 

Coch am y tro cyntaf, hyd y cofiaf.  

Mae’n weinidog yng Nghapel y Porth 

ym Mhorthmadog ers rhai misoedd, a 

chyn hynny roedd yn weinidog gyda’r 

Presbyteriaid yn Llangefni. 

 

Byddaf fi’n arwain yr Oedfa Deulu yn 

Neiniolen am 10.00 o’r gloch a’r oedfa 

hwyrol am 5.00 o’r gloch.   

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr a Mrs 

Edward Hughes, Adwy’r Mynydd, 

Deiniolen; Mrs Annie Wilson Evans, 

Manod, Ffordd Capel Coch, Llanberis a 

Mrs Mair Jones, Arddol, Bethel yn 

Ysbyty Eryri; a Mr Geraint Morris, 

Hafoty, Cwm Brwynog, yn Ysbyty 

Gwynedd. 

 

Moli 
Cynhaliwyd oedfa MOLI yn Capel 

Coch nos Sul diwethaf.  Hon oedd yr 

olaf am yr haf, ac felly mae’n gyfle da i 

diolch i Andrew a Gwenno a Dafydd 

sydd wedi trefnu’r oedfaon hyn bob mis 

ers cyn y Nadolig. 

 

Diolch hefyd i bawb sydd wedi bod yn 

eu helpu efo’r cyfeilio—fel Dafydd 

Griffith o Waunfawr a Susan Williams, 

Ceunant oedd gyda ni nos Sul diwethaf, 

ac i’r ieuenenctid am gymryd rhan yn yr 

oedfaon. 

 

Mae oedfaon MOLI yn rhan bwysig a 

gwerthfawr o’n haddoliad yn Capel 

Coch erbyn hyn, a gweddiwn yn bydd 

bendith Duw yn aros ar y cyfan pan 

fyddwn yn ail ddechrau gobeithio ar yr 

ail Sul ym mis Medi. 

 

Cyfarfod misol 
Cynhaliwyd Henaduriaeth Arfon yng 

nghapel Horeb Llanfairfechan nos 

Fawrth diwethaf.  Cawsom wybod yno 

y bydd cynrychiolwyr y Sasiwn a’r 

Henaduriaeth yn dod atom i Ddeiniolen 

ym mis Medi i drafod sefyllfa ariannol 

eglwys Cefnywaun gydag aelodau’r 

eglwys.   

 

Y dyddiad a awgrymwyd i ni ar hyn o 

bryd yw dydd Gwener, Medi 16, ond 

mae angen cadarnhau hynny gyda’r 

cynrychiolwyr a fydd yn dod atom.  

Cawn gyhoeddi’r cyfarfod yn iawn 

ddechrau Medi. 

 

Dymuniadau gorau i Andrew a’r rhai a 

fydd yn ei helpu i gynnal y Clwb.  

Gweddiwn y bydd bendith Duw ar y 

cyfan. 

 

Ordeinio Blaenoriaid 
Yn yr Henaduriaeth yn Llanfairfechan 

newidiwyd dyddiad yr Henaduriaeth 

nesaf, sef yr Henaduriaeth y bydd 

blaenoriaid newydd yn cael eu 

hordeinio ynddi o Hydref 11 i Hydref 

25.  Yng nghapel Cysegr, Bethel y bydd 

yr oedfa ordeinio blaenoriaid, am 6.30 

o’r gloch. 

 

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

gwyliau blynyddol o ddydd Llun, 

Gorffennaf 18 hyd nos Fawrth, Awst 2. 

 

Gronyn nesaf 
Dyma rifyn olaf Gronyn am y tro.  Ond 

bydd yn ôl, os byw ac iach ac os Duw 

a’i mynn, ddiwedd mis Awst.  Ni fydd 

gwefan Gronyn yn cael ei diweddaru 

chwaith dros y mis nesaf, a gosodir 

nodyn ar y wefan i egluro hynny. 

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 

 

Ysgol Sul 
Mae blwyddyn arall o waith yr 

Ysgolion Sul wedi dod i ben ac felly, 

diolch yn fawr iawn i arweinwyr ac 

athrawon y ddwy ysgol Sul am eu 

gwaith caled ar hyd y misoedd 

diwethaf.  Mae’r plant yn cael 

cyfleoedd arbennig i ddysgu am y 

Ffyd d  ac  i  wneud  g wahano l 

weithgareddau, ond ni fyddai dim o 

hynny’n bosibl heb yr athrawon sy’n 

paratoi ar eu cyfer, ac yn gofalu 

amdanynt ac yn eu harwain o Sul i Sul.  

Byddai pawb sy’n rhan o waith yr 

Ysgol Sul yn Neiniolen a Llanberis yn 

falch o glywed dros yr haf gan unrhyw 

sy’n fodlon i’w helpu mewn unrhyw 

fodd.  Gobeithio gwnaiff y plant 

fwynhau eu gwyliau haf, sydd wedi 

cychwyn ers pnawn Gwener.  Beth 

bynnag y byddwch yn ei wneud, a lle 

bynnag byddwch chi, byddwch yn 

ofalus a diogel.  Cofiwch hefyd am y 

Clwb Gwyliau y mae Cynllun Efe yn ei 

gynnal yn Llanrug yn ystod ail wythnos 

y gwyliau ysgol.  Mae angen rhoi 

gwybod i Andrew os yw eich plentyn 

am fynd i’r Clwb. Mae’r manylion isod. 


