
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

 

Medi 4 

  9.30 a 5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Medi 11 

  5.00 p.m. - Mr John Roberts 

  Llanfairpwll 

 

Medi 18 

 10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

   5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Medi 25 

   5.00 p.m. - Miss Nerys Jackson, 

  Caernarfon 

 

 

 

 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Medi 4 

 10.00 a.m. a 5.30 p.m.  

 Y Parchg John Owen, Bethesda 

 

Medi 11 

 10.00 a.m. - Y Gweinidog 

 11.15 a.m. - Yr Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Medi 18 

 10.00 a.m. - Oedfa  

 11.15 a.m. - Yr Ysgol Sul 

   5.30 p.m. - Y Parchg Eifion Williams 

  Llanfairfechan 

 

Medi 25 

  10.00 a.m. - Oedfa Deulu  

    5.30 p.m. - Y Gweinidog  

    

Pwyllgor Cefnywaun  
Cynhelir cyfarfod arbennig i aelodau 

Cefnywaun yn Ebeneser am 10.30 o;r 

gloch ddydd Gwener, Medi 16 i drafod 

sefyllfa ariannol yr eglwys yng 

n g h w m n i  c y n r y c h i o l w y r  y r 

Henaduriaeth a’r Sasiwn.   

 

Cawn gyfle am ychydig funudau ar 

ddiwedd yr oedfa nos Sul nesaf, Medi 

4, i sôn am y cyfarfod hwn er mwyn 

paratoi ar gyfer y pwyllgor.   

 

Ordeinio 

Blaenoriaid 
Cynhelir cyfarfod nesaf Henaduriaeth 

Arfon yng nghapel Cysegr, Bethel am 

6.30 o’r gloch, nos Fawrth, Hydref 25. 

Yn yr oedfa honno y caiff blaenoriaid 

newydd eglwysi’r henaduriaeth eu 

hordeinio.   

  Darlith 
Bydd Mr Ffred Ffrancis yn  cyflwyno 

sgwrs am ei ffydd yng nghapel 

Rehoboth, Nant Peris am 7.00 o’r 

gloch nos Wener, Medi 11.  Croeso 

cynnes i bawb. Dyma’r diweddaraf 

mewn cyfres o gyfarfodydd arbennig 

yn Rehoboth. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Medi 4: Gwasanaethir am 

9.30 a 5.00 o’r gloch gan y 

Gweinidog.   

    

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Sul, Medi 4: Gwasanaetjir am 

10.00 a 5.30 o’r gloch gan y Parchg 

John Owen, Bethesda. 

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Medi 4: Ni fydd oedfa.      

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 464 - Dydd Sul, 28 Awst, 2011 

Gweinidog da 

Ddechrau mis Awst, bum yn arwain 

oedfa angladd y Parchg Wayne 

Hughes, Blaenau Ffestiniog.  Roedd 

hi’n oedfa arbennig iawn, a chapel 

Ebeneser, Gorseinon yn rhwydd lawn 

er ei bod yn dymor gwyliau a bod 150 

o filltiroedd rhwng Stiniog, lle bu 

Wayne yn gweinidogaethu ers 29 o 

flynyddoedd, a Gorseinon, lle cawsai  

ei fagu.  Roeddwn i a’r gweinidogion 

eraill a gymerai ran yn yr oedfa yn 

ffrindiau i Wayne ers blynyddoedd 

lawer.  Ac er y galar a’r tristwch o’i 

golli ac yntau ond 50 mlwydd oed, 

roeddem yn ei theimlo’n fraint fawr 

mai Wayne ei hun oedd wedi trefnu ein 

bod i gymryd rhan yn yr angladd.  

Welais i neb erioed oedd yn fwy 

hyddysg yn ein hemynau nag ef.  A 

diolch am hynny, mae’r gyfrol Emynau 

Ffydd 2, a ysgrifenwyd ganddo, yn ein 

hatgoffa o’i wybodaeth a’i ddefnydd o 

emynau i rannu’r Ffydd.  Am 

flynyddoedd, bu’n dod i’r cyfarfod 

gweinidogion a gai ei gynnal yma yng 

Nghilfynydd bob mis.  Ond roeddwn 

yn ffrindiau ag o ymhell cyn hynny, 

gan i mi ddod i’w nabod yn fuan wedi 

iddo ddod i’r coleg ym Mangor ym mis 

Medi 1979, er fy mod i wedi gadael 

coleg erbyn hynny hefyd.  Bu’n ffrind 

da a charedig ar hyd y blynyddoedd. 

Yn wahanol iawn i lawer o’m ffrindiau 

sy’n weinidogion, roedd Wayne yn 

gwybod erioed mai gweinidog oedd o 

am fod.  Mae’n debyg ei fod yn ‘actio  

pregethu’ ar risiau ei gartref pan oedd 

yn dair oed!  Yn saith oed, roedd o’n 

llythrennol yn breuddwydio am weld 

arwydd o flaen capel yn nodi mai’r 

‘Parchedig A Wayne Hughes’ oedd i 

bregethu yno’r Sul canlynol.  Cafodd ei 

ordeinio’n weinidog yn y Blaenau yn 

1982, ac yno’r arhosodd yn weinidog 

ffyddlon i Iesu Grist ar hyd ei yrfa.  

Cafodd bedair blynedd o waeledd, ond 

llwyddodd fwy nag unwaith i ail afael 

yn ei waith, a doedd dim yn rhoi mwy 

o bleser iddo, a dim yn fwy o ysgogiad 

iddo i wella a chryfhau, na’r gobaith o 

gael ailddechrau pregethu a chyflawni 

ei waith fel gweinidog i’w bobl.  

Roedd yn annwyl a hwyliog, ac roedd 

ganddo ffordd unigryw o ddweud ei 

farn am bob math o bethau.  Roedd yn 

ei elfen yng nghwmni pobl o bob oed.  

Roedd yn arwain gwyliau Cristnogol i 

bensiynwyr pan oedd o’i hun oddeutu 

35 mlwydd oed!  Ac er bod Hazel ei 

wraig yn tynnu ei goes gan ddweud ‘na 

fu Wayne erioed yn ifanc’, roedd hefyd 

wrth ei fodd yng nghwmni plant ac yn 

mwynhau cyflwyno Iesu Grist iddynt. 

Daeth y misoedd olaf â chystudd blin 

iddo.  Ond roedd ei ffydd yn ddisigl, a 

chafodd teulu a ffrindiau a meddygon a 

nyrsus y fraint o’i weld a’i glywed yn 

tystio’n rymus i’w sicrwydd ei fod ‘yn 

mynd at fy Arglwydd’.  Diolch i Dduw 

am gydweithiwr mor dda, am ffrind 

mor driw, ac am dystiolaeth mor loyw.   



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 

10 oed  
Dyma ail ddechrau cyhoeddi Gronyn 

wedi’r toriad dros yr haf, ac wrth wneud 

hynny does ond gobeithio y bydd yn dal 

i wneud ei waith o rannu gwybodaeth 

am waith yr Ofalaeth a bod yn gyfrwng 

i gyflwyno neges wythnosol i’ch sylw 

chi sy’n ei ddarllen.  Mae dechrau 

tymor newydd yn gyfle da i ni geisio 

sicrhau fod pawb sydd eisiau copi 

ohono yn wythnosol yn ei gael.  Felly, 

os gwyddoch am rywun sydd eisiau 

copi neu rywun y tybiwch a ddylai gael 

copi rhowch wybod i unrhyw un o’r 

swyddogion neu i’r Gweinidog os 

gwelwch yn dda.   

 

Mae’n rhyfedd meddwl ein bod erbyn 

hyn wedi cyhoeddi Gronyn ers 10 

mlynedd union gan fod y rhifyn cyntaf 

wedi ei gyhoeddi ddydd Sul, Medi 2, 

2001.   

 

Mae’n bosib y bydd ambell un ohonoch 

yn cofio iddo gael ei gyhoeddi yn 

achlysurol cyn hynny hefyd, gan fod 15 

rhifyn wedi eu cyhoeddi rhwng Hydref 

1989 a Mehefin 1982.  Y bwriad bryd 

hynny oedd ei gyhoeddi bob mis, ond 

doeddwn i ddim yn llwyddo i wneud 

hynny, a thueddu i ymddangos yn 

ysbeidiol a wnai.  Mae’n debyg fod yna 

fwy nag un rheswm am hynny.  Yn un 

peth, roedd hi’n hawdd anghofio bod 

mis wedi mynd heibio a’i bod yn amser 

paratoi rhifyn arall.  Ac roedd hi’n 

hawdd iawn i fis fynd yn ddeufis ac yn 

dri mis heb i’r un rhifyn ddod i’r golwg!  

Ond y prif reswm mae’n debyg oedd ei 

bod yn gymaint o drafferth o ran y 

broses o’i gyhoeddi.  Roedd angen 

teipio’r cyfan ar bapur neu groen 

arbennig i’w osod ar beiriant argraffu 

Gestetner, ac os oedd camgymeriad 

teipio neu wall sillafu roedd rhaid ei 

gywiro trwy baentio drosto efo stwff 

tebyg i nail varnish.  Hen beiriant 

inclyd budr oedd y Gestetner a dweud y 

gwir, er bod yr un oedd gen i at y 

diwedd yn well na’r un oedd gen i o’i 

flaen.  O leiaf roedd o’n gweithio efo 

trydan, ac roedd modd ei osod i argraffu 

nifer penodol o gopiau.  Cyn hynny, 

roedd rhaid troi’r handlen efo llaw i 

argraffu pob copi.  Ond os cofiaf yn 

iawn doedd y Gestetner trydanol ddim 

cyflymach na’r llall, ac roedd argraffu 

digon o gopiau yn broses hir iawn.  

Wedyn roedd angen gosod dwy dudalen 

ar ben ei gilydd a’u styffylu.  Does 

ryfedd na chafwyd ond 15 rhifyn mewn 

dwy flynedd a hanner!  Cofiwch, os oes 

gennych chi gopiau o’r rhifynnau 

cynnar hynny, eu bod nhw’n debygol o 

fod werth arian mawr erbyn hyn! 

 

Aeth Gronyn i’r gwellt wedyn am rai 

blynyddoedd nes iddo weld golau 

ddydd eto, fel y dywedais, ddydd Sul, 

Medi 2, 2001.  Erbyn hynny, roedd 

pethau wedi newid yn rhyfeddol o ran 

offer.  Roedd cyfrifiadur go iawn wedi 

disodli’r hen Amstrad oedd acw cyn 

hynny.  (Cyfrifiadur cynnar iawn oedd 

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 ac am 

5.30 o’r gloch gan Mr Huw Tegid 

Roberts, Llangefni.  Diolch i’r ddau am 

eu gwasanaeth. 

 

Byddaf finnau’n arwain yr oedfa yn 

Neiniolen am 5.00 o’r gloch. 

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr 

Edward Hughes, Adwy’r Mynydd, 

Deiniolen; Mrs Annie Wilson Evans, 

Manod, Ffordd Capel Coch, Llanberis; 

a Mrs Carrie Hughes, Plas garnedd, 

Llanberis, sydd yn Ysbyty Gwynedd ar 

hyn o bryd.  

 

Dymuniadau gorau hefyd i Mrs Bet 

Hughes, Adwy’r Mynydd, Deiniolen; 

Mrs Mair Jones, Arddol, Bethel; Mrs 

Eirlys Williams, 3 Pentre Helen, 

Deiniolen a Mr Geraint Morris, Hafoty, 

Llanberis a fu yn yr ysbyty yn ystod y 

mis diwethaf. 

 

Cofon cynnes hefyd at bawb arall na 

fu’n dda dros yr haf.  Gobeithio’ch bod 

yn teimlo’n well erbyn hyn.   

 

Penblwydd Hapus 

Ddydd Iau, Awst 11,  roedd Mrs Jennie 

Goldsworthy, Hafod Oleu, Deiniolen yn 

dathlu ei phen-blwydd yn 90 oed.  

Gobeithio’n fawr ei bod wedi cael 

diwrnod wrth ei bodd, ac anfonwn ein 

dymuniadau gorau a’n cofion cynhesaf 

ati.  Pen-blwydd Hapus hwyr i chi. 

yr Amstrad, wedi ei gynhyrchu gan 

gwmni’r Syr Alan M Sugar hwnnw a 

welwn ni ar raglenni’r Apprentice ar y 

teledu erbyn hyn).  Ond pwysicach hyd 

yn oed na’r cyfrifiadur gwell oedd y 

llungopiwr oedd gan yr Ofalaeth erbyn 

hynny.  Roedd hwnnw’n medru argraffu   

digon o gopiau mewn ychydig funudau.   

 

Mantais fawr y peiriannau gwell oedd 

bod modd rhoi cynnig ar gyhoeddi 

Gronyn bob wythnos, a dyna a wnaed o 

fis Medi 2011 ymlaen.  Mae wedi ei 

gyhoeddi bob Sul dros y 10 mlynedd 

diwethaf, ar wahân i Suliau gwyliau’r 

haf a’r Sul ar ôl y Nadolig bob 

blwyddyn (ac un neu ddau o Suliau pan 

oedd y peiriannau’n camfyhafio’n arw).  

A’r peth rhyfedd yw bod cyhoeddi bob 

Sul wedi bod dipyn haws na chyhoeddi 

bob mis!  Daeth yn rhan o’r patrwm 

gwaith rheolaidd yn fuan iawn.  Mae’n 

debyg mai Gronyn yw’r peth tebycaf i 

ddyddiadur i mi ei gadw erioed wrth i 

mi gyfeirio at wahanol ddigwyddiadau 

ynddo o wythnos i wythnos.  Un o’r 

digwyddiadau cyntaf i Gronyn gyfeirio 

ato, er enghraifft, oedd cyflafan Medi 

11, 2011 yn Efrog Newydd.  Ers hynny, 

cyfeiriwyd at lawer o ddigwyddiadau 

eraill, ac mae’n rhaid i mi gyfaddef bod 

mwy nag un ohonynt wedi mynd yn 

angof nes i mi f’atgoffa fy hun 

amdanynt.  Pwy tybed oedd Sebastian 

Horsley, Jo Moore, ‘Mêt John’ a ’Gavin 

a Peter’?  A beth ddigwyddodd yn San 

Guiliano, Bam, Nickel Mines ac 

Eyjafjallajokull? 

 

Unwaith eto, diolch yn fawr iawn i 

bawb sydd wedi bod yn dosbarthu 

Gronyn i’w cydaelodau a’u cymdogion 

dros y blynydoedd.  Cofiwch hefyd bod 

modd darllen Gronyn ar wefan yr 

Ofalaeth gan fod pob rhifyn yn cael 

osod arni  (gronyn.wordpress.com).          


