
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Medi 18 

 10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

   5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Medi 25 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Miss Nerys Jackson, 

  Caernarfon 

 

Hydref  2 

    9.30 a.m. - Y Gweinidog 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

    5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

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  

 

Hydref  2 

 10.00 a.m. a 5.30 p.m. 

 Mr Glyn Owen 

 11.15 a.m. - Yr Ysgol Sul 

Dymuniadau gorau 
Dymunwn yn dda i Delyth a Kerry 

Henderson, ac Alaw, Sara ac Elan, 

Llandwrog sydd wedi symud i fyw yn 

Bahrain am gyfnod yr wythnos 

ddiwethaf yma.  Mae‟r genod yn 

aelodau ffyddlon o‟r Ysgol Sul yng 

Nghapel Coch, a bydd yn chwith iawn i 

ni hebddynt.  Ond edrychwn ymlaen at 

eu gweld gartref dros y Nadolig a chael 

eu cwmni yng ngweithgareddau‟r Wyl.  

Yn y cyfamser, dymunwn bob bendith a 

hapusrwydd iddynt, gan edrych ymlaen 

at gael eu hanes gan Taid a Nain, Bert 

ac Ann Parry, Llanberis.  

Ordeinio Blaenoriaid 
Cynhelir cyfarfod nesaf Henaduriaeth 

Arfon yng nghapel Cysegr, Bethel am 

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

sef oedfa ordeinio blaenoriaid newydd 

eglwysi‟r Henaduriaeth, a fydd yn 

cynnwys Miss Marian Jones a gaiff ei 

ho rd ein io ‟n  f l aenor  i  eg lwys 

Cefnywaun.  Dymunwn bob bendith 

iddi yn gwaith, ac edrychwn ymlaen at 

yr oedfa hon..   

  Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Medi 18: Cynhelir Oedfa 

deulu am 10.00 o‟r  gloch a 

gwasanaethir am 5.00 o‟r gloch gan y 

Gweinidog.   

    

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Llun, Medi 12: Angladd Mrs 

Carrie Hughes yn  Capel Coch am 

10.45 o’r gloch. 

Dydd Mawrth, Medi 13: Bore Coffi er 

budd Cronfa Adnoddau‟r Capel yn y 

festri rhwng 10.45 a 12.00 o‟r gloch. 

Nos Wener, Medi 16: Cynhelir CIC a 

CICiau yn Capel Coch rhwng 7.00 a 

8.30 o’r gloch.  Rhowch wybod i’r plant 

a‟r bobl ifanc os gwelwch yn dda. 

Dydd Sul, Medi 18: Bydd oedfa am 

10.00 o’r gloch a gwasanaethir am 5.00 

o‟r gloch gan y Parchg Eifion Williams, 

Llanfairfechan.  Bydd yr Ysgol Sul am 

11.15 o’r gloch. 

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Medi 18: Nid oes oedfa y 

Sul nesaf yma.  

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 466 - Dydd Sul, 11 Medi, 2011 

Gwaith Duw 

Gweddiwn na wireddir ofnau gwaethaf 

rhai pobl (yn cynnwys gwleidyddion a 

swyddogion y gwahanol wasanaethau 

diogelwch) y bydd rhyw fath o 

ymosodiad terfysgol heddiw union 

ddeng mlynedd  wedi cyflafan 9/11. 

Ar un wedd, er na fyddai neb yn eu 

hunllef gwaethaf wedi dychmygu‟r hyn 

a ddigwyddodd y diwrnod hwnnw, 

roedd yn frawychus o hawdd chwalu‟r 

dau dwr uchel, cadarn Canolfan 

Fasnach y Byd yn Efrog Newydd.    

Mae‟n anodd gwybod a oedd y bobl a 

gynlluniodd i‟r awyrenau daro‟r tyrrau 

yn disgwyl i‟r ddau dwr cyfan 

syrthio‟n chwilfriw.  Ond wedi‟r 

chwalfa, tasg gwbl amhosibl wrth 

reswm oedd ail godi‟r tyrrau.  A deng 

mlynedd yn ddiweddarach mae‟r 

gwaith o ail ddatblygu‟r safle yn mynd 

ymlaen.  Mae twr newydd 1WTC 

(Canolfan Fasnach y Byd 1) yn codi’n 

uwch ac yn uwch bob wythnos.  A 

phan fydd wedi ei orffen, hwn fydd yr 

adeilad talaf yng Ngogledd America. 

Y peth hawdda‟n y byd yw chwalu a 

dinistrio, ond llawer anos yw ail 

adeiladu.  Ers Medi 2001, gwelwyd 

hynny hefyd yn dilyn y Rhyfel yn Irac, 

ac fe‟i gwelir eto mae‟n debyg yn 

Libya dros y misoedd a‟r blynyddoedd 

nesaf.   

Mae‟r un peth yn wir mewn cymaint o 

gyfeiriadau eraill wrth gwrs.  Haws 

chwalu nag adeiladu.  Mae‟n wir er 

enghraifft am ein hymddygiad a‟n 

perthynas â phobl eraill.  Dim ond 

eiliad mae‟n ei gymryd i chwalu 

tystiolaeth neu i ddifetha perthynas 

iach â phobl eraill.  Anos o lawer yw 

ailadeiladu‟r berthynas ac ail ennill 

ymddiriedaeth a pharch pobl eraill.   

Ac am ei bod mor anodd adeiladu y 

gallwn ddiolch i Dduw o‟r newydd am 

yr Efengyl, sy‟n cyhoeddi‟r hyn y mae 

Duw wedi ei wneud drosom.  Ac nid 

yn unig yr hyn y mae wedi ei wneud, 

ond yr hyn y mae yn ei wneud o hyd.  

Oherwydd mae‟r Efengyl yn cyhoeddi 

gras Duw sy‟n achub a chodi ac 

adeiladu.  Dywed yr Efengyl ein bod 

trwy Iesu Grist wedi ein hachub rhag 

bod heb Dduw.  Ond mae‟r Duw sy‟n 

achub hefyd yn ein codi a‟n hadeiladu 

yn bobl gywir iddo‟i hun.  Mae‟n ein 

codi i fywyd newydd yn Iesu Grist gan 

ein gwneud yn bobl wahanol a gwell.   

Ond nid rhywbeth sy‟n digwydd dros 

nos yw‟r adeiladu hwnnw, ond proses 

oes mewn gwirionedd.  Ar brydiau, 

gall ymddangos fel pe byddai‟r gwaith 

yn araf iawn ac yn aneffeithiol.  Ond 

mae Duw‟n gwneud ei waith, ac o 

dipyn i beth yn sancteiddio‟r bobl sydd 

wedi credu yn ei Fab.  Mae‟n ein galw 

ni i fod i‟w garu ac ufuddhau iddo, a 

thrwy hynny mewn rhyw ffordd i 

gydweithio ag ef.  Ond ein cysur yw 

mai Duw ei hun sy‟n gwneud y gwaith 

o‟n mewn a‟n codi‟n bobl iddo‟i hun. 



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 Mr John Roberts, 

Llanfairpwll.  Diolch iddo am ei 

wasanaeth unwaith eto. 

 

Byddaf fi‟n arwain yr oedfa yng 

Nghapel Coch am 10.00 o‟r gloch a 

chynhelir yr Ysgol Sul am 11.15 o‟r 

gloch.  Oedfa MOLI fydd gennym am 

5.00 o’r gloch. 

 

Gwasanaethir am 2.00 o‟r gloch yn 

Rehoboth gan y Parchg Reuben 

Roberts, Bontnewydd.  Diolch iddo 

yntau am ei wasanaeth.  

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr 

Edward Hughes, Adwy‟r Mynydd, 

Deiniolen a Mrs Annie Wilson Evans, 

Manod, Ffordd Capel Coch, Llanberis 

sydd yn Ysbyty Gwynedd; a Mr Geraint 

Morris, Hafoty, Llanberis sy‟n disgwyl 

triniaeth yn Lerpwl.  Cofion cynnes 

hefyd at bawb sy‟n methu dod i‟r 

oedfaaon ar hyn o bryd oherwydd 

anhwylder. 

 

Angladd 
Bu farw Mrs Carrie Hughes, Plas 

Garnedd, Llanberis (gynt o 4 Ffordd 

Padarn) yn Ysbyty Gwynedd ddydd 

Llun diwethaf, Medi 5.  Bu‟n aelod 

ffyddlon iawn o‟r eglwys yn Capel 

Coch.  Roedd yn wraig annwyl dros 

b e n ,  y n  g y md o g e s  d a we l  a 

chymwynasgar, ac yn gyfaill ffyddlon i 

lawer.  Cynhelir ei hangladd yfory, 

dydd Llun, Medi 12.  Bydd gwasanaeth 

cyhoeddus yng Nghapel Coch am 10.45 

o‟r gloch ac yna yn yr Amlosgfa ym 

Mangor am 12.00 o‟r gloch. 

 

Dwyrain Affrica 
Mewn pwyllgor yn Ebeneser nos 

Fawrth diwethaf penderfynwyd cynnal 

„Deuddydd o Roddion‟ yn enw Cyngor 

Eglwysi Deiniolen i godi arian at Apêl 

Dwyrain Affrica er mwyn gwneud a 

allwn i gynorthwyo‟r bobl sy‟n dioddef 

mor enbyd oherwydd y newyn mewn 

sawl gwlad yn y rhan honno o‟r byd ar 

hyn o bryd. 

 

Penderfynwyd cynnal y „Deuddydd o 

Roddion‟ ddydd Gwener a dydd 

Sadwrn, Medi 23 a 24.  Bydd aelodau 

eglwysi‟r cylch yn Nhy Elidir rhwng yr 

oriau a ganlyn i dderbyn unrhyw rodd 

ariannol at yr Apêl hon. 

 

Dydd Gwener, Medi 23:  

10.00 yb. -12.00 yh. a 2.00 yh. -6.00 yh. 

 

Dydd Sadwrn, Medi 24: 

10.00 yb. -12.00 yh. 

Moli 
Cynhelir oedfa MOLI yn Capel Coch 

am 5.00 o‟r gloch heno, Medi 11 dan 

arweiniad Andrew, Gwenno a Dafydd.   

Edrychwn ymlaen at oedfa fendithiol 

arall fel y rhai a gynhaliwyd hyd yma.  

Bydd oedfaon MOLI o hyn i‟r Nadolig 

yn canolbwyntio ar hanes Ruth o‟r  Hen 

Destament.   

 

Dosbarth Beiblaidd 
Bydd Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth 

yn ail ddechrau yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o‟r gloch nos 

Fercher, Medi 28. 

 

CICiau 
Rydym wedi penderfynu symud 

cyfarfod CIC o bnawn Sul i nos Wener 

y tymor hwn, gan obeithio y bydd yn 

hwylus i‟r ieuenctid.   Rydym hefyd am 

wahodd plant Blwyddyn 6 (sef 

blwyddyn olaf yr ysgol gynradd) i ddod 

atom.  Bydd gennym ddau gyfarfod 

mewn un fel petai, efo CIC i’r ieuenctid 

hŷn a CICiau yn naturiol felly i’r 

ieuenctid iau!  Byddwn yn cyfarfod bob 

pythefnos ar nos Wener, yn cychwyn 

nos Wener yr wythnos hon, Medi 16 am 

7.00 o’r gloch yn Capel Coch.  Rhowch 

wybod i bawb am y cyfarfod. 

 

“Rhyddid Duw” 

“I ryddid y‟ch galwyd” oedd testun 

anerchiad neu bregeth Fred Ffransis, 

Pencader, yng Nghapel Rehoboth 

echnos.  Soniodd am y rhyddid 

Cristnogol, sydd mor wahanol i ryddid 

bydol, gan bwysleisio mai yn Iesu Grist 

y mae nid yn unig ryddid ond hefyd 

gariad, gras, gobaith, heddwch a ffydd 

i‟w cael yn eu llawnder.  

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.   

 

Gobeithio‟n fawr bydd modd i gymaint 

â phosibl o‟r aelodau ddod i‟r cyfarfod 

hwn.  Cafwyd cyfle nos Sul diwethaf i 

drafod y cyfarfod ymlaen llaw..   

 

Yr Ysgolion  Sul  
Bydd yr Ysgolion Sul yn ail gychwyn 

heddiw wedi gwyliau‟r haf. 

 

Dymunwn bob bendith i‟r athrawon a‟r 

plant dros y tymor nesaf gan obeithio y 

gwelwn waith dwy Ysgol Sul yr 

Ofalaeth yn mynd o nerth i nerth. 

 

Dosbarthwyd taflen i bob teulu yn 

nalgylch Ysgol Gwaun Gynfi ac Ysgol 

Dolbadarn ddiwedd yr wythnos i 

wahodd plant newydd atom.  Diolch i 

benaethiaid y ddwy ysgol am eu 

cydweithrediad parod. 

 

Help i’r Ysgol Sul  
Fel y soniwyd yr wythnos ddiwethaf, 

byddwn yn falch iawn o glwyed gan 

unrhyw un sy‟n barod i helpu gyda 

gwaith yr Ysgol Sul yn Llanberis eleni. 

Mae angen rhagor o athrawon arnom.  

Mi gewch chi fwy o fanylion gan 

Falmai neu minnau.  Edrychwn ymlaen 

at glywed gennych. 

 

Yr un modd gadewch i Mrs Eirlys 

Hughes, Coed Mawr, wybod os 

medrwch chi helpu mewn unrhyw 

ffordd gyda gwaith yr Ysgol Sul yn 

Neiniolen. 


