
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 

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..   

   

Cymdeithas Undebol 
Bydd cyfarfod cyntaf tymor newydd 

Cymdeithas Undebol Deiniolen yn Nhy 

Elidir am 7.00 o’r gloch nos Lun, Medi 

26.   

 

Bydd cyfarfod cyntaf tymor newydd 

Cymdeithas Undebol Llanberis yn 

Capel Coch 7.00 o’r gloch nos Fawrth, 

Hydref 25.  Rhagor o fanylion i ddilyn.   

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Medi 21: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Gwener, Medi 23: Casgliad at 

Apêl Dwyrain Affrica yn Nhy Elidir 

rhwng 10.00 a 12.00 o’r gloch a rhwng 

2.00 a 6.00o’r gloch. 

Dydd Sadwrn, Medi 24: Casgliad at 

Apêl Dwyrain Affrica yn Nhy Elidir 

rhwng 10.00 a 12.00 o’r gloch 

Dydd Sul, Medi 25: Cynhelir yr Ysgol 

Sul am 10.15 o’r gloch a gwasanaethir 

am 5.00 o’r gloch gan Miss Nerys 

Jackson, Caernarfon.   

    

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Medi 21: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Medi 25: Cynhelir Oedfa 

Deulu dan arweiniad y Gweinidog am 

10.30 o’r gloch, a gwasanaethir am  

5.30 o’r gloch gan y Gweinidog. 

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Medi 25: Gwasanaethir am 

2.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 

 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 467 - Dydd Sul, 18 Medi, 2011 

Cilybebyll 

Doedden ni’n sicr ddim yn disgwyl 

hyn.  Wedi’r holl sylw a roddwyd y 

llynedd i ddamweiniau mewn pyllau 

dwfn yn Chile a China a mannau eraill, 

y peth diwethaf a ddisgwyliem oedd 

clywed am ddamwain mewn pwll glo 

yma yng Nghymru.  Un rheswm am 

hynny oedd bod llawer ohonom dan yr 

argraff nad oes y fath byllau glo yng 

Nghymru bellach. 

Erbyn nos Wener, diwedd trist a 

gafwyd i’r stori a ddechreuodd yn 

gynnar fore Iau pan glywyd gyntaf am 

y ddamwain yng Nglofa Gleision, yng 

N g hi l yb eb yl l ,  ge r  Ab er t a we .  

Dihangodd tri dyn o’r lofa fore Iau. 

Gwnaed ymdrech ddewr gan aelodau’r 

gwasanaethau brys a’r timau achub i 

geisio dod o hyd i’r pedwar arall a 

ddaliwyd dan ddaear.  Ond wedi 

diwrnod o hanner o chwilio, cafwyd 

pob un o’r pedwar yn farw.  A thrwy 

hynny fe ychwanegir Cilybebyll at 

enwau fel Ferndale, Cilfynydd, 

Senghennydd a Gresffordd ar restr hir 

o drychinebau a gychwynnodd mor 

bell yn ôl â 1758 o leiaf, pan laddwyd 

deg o ddynion yng Nglofa Wernfraith, 

Castell Nedd.  Ers hynny bu farw 

miloedd lawer o lowyr ym mhyllau glo 

Cymru.  Hynny mae’n debyg, ynghyd 

â’r ffaith bod y dynion hyn wedi cael 

eu lladd wrth eu gwaith o sicrhau’r glo 

y mae cymaint ohonom wedi bod yn 

ddibynnol arno dros y blynyddoedd yw 

rhan o’r rheswm pam fod trychineb 

mewn pwll glo yn cael y fath effaith ar 

bobl.  A heddiw, mae’n sicr y bydd 

pobl mewn cannoedd o gapeli ac 

eglwysi ar draws y wlad yn gweddio 

dros y teuluoedd a gollodd anwyliaid 

a ’ r  g y m u n e d  e h a n g a c h  y n g 

Nghilybebyll a’r ardal gyfagos.  

Gallwn ninnau wneud yr un peth a 

chofio am y bobl hyn yn ein gweddiau 

heddiw.  

Unwaith eto, cawsom ein hatgoffa am 

ddewrder eithriadol gweithwyr y 

gwasanaethau brys a’r timau achub a 

wnaeth bopeth posibl i geisio dod o 

hyd i’r dynion a ddaliwyd yn y pwll.  

Mae pyllau glo’n ddigon dychrynllyd 

ar y gorau, ac mae’n sicr bod y 

mwyafrif ohonom yn ddiolchgar na fu 

raid i ni fynd ar eu cyfyl.  Mae ymweld 

ag amgueddfa fel y Pwll Mawr yn fwy 

na digon i wneud hynny.  Mae glowyr 

yn byw bob dydd gyda phosibilrwydd 

damwain angeuol.  Ond mae dewrder y 

bobl sy’n mentro i sefyllfaoedd 

peryglus fel yr un a gafwyd yng Nglofa 

Gleision yn gwbl ryfeddol.  Mewn 

rhyw ffordd, mae’n adlewyrchu’r hyn a 

wnaeth ein Harglwydd Iesu Grist pan 

fynnodd yntau ddod i ganol dioddefaint 

ac erchylltra’r byd i ddioddef dros 

eraill er mwyn eu hennill i’r bywyd 

tragwyddol.  Roedd arno yntau angen 

dewrder a chariad a dymuniad 

gwirioneddol i achub eraill.  Ac yng 

nghanol y gofid, diolchwn am ymdrech 

arwrol y bobl a fentrodd dros eraill yng 

Nghilybebyll yr wythnos ddiwethaf.   



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.  

 

Mr John H Hughes fydd yn arwain yr 

oedfa yng Nghapel Coch am 10.00 o’r 

gloch, a diolchwn iddo am ei gymorth 

eto.  Cynhelir yr Ysgol Sul am 11.15 

o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.30 o’r 

gloch gan y Parchg Eifion Williams, 

Llanfairfechan.  Croeso cynnes iddo 

atom unwaith eto. 

 

Cynhelir Oedfa Deulu yn Neiniolen am 

10.00 o’r gloch a byddaf fi’n arwain yr 

oedfa am 5.00 o’r gloch.   

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw.   

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mrs 

Annie Wilson Evans, Manod, Ffordd 

Capel Coch, Llanberis sydd yn Ysbyty 

Gwynedd, a Mr Edward Hughes, 

Adwy’r Mynydd, Deiniolen, sydd yn 

Ysbyty Eryri, aphawb sy’n methu dod 

i’r oedfaaon ar hyn o bryd.   

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Carrie 

Hughes, Plas Garnedd, Llanberis (gynt 

o 5 Ffordd Padarn) yng Nghapel Coch 

ddydd Llun diwethaf, Medi 12 dan 

arweiniad y Gweinidog.  Cyflwynwyd y 

deyrnged gan Mr John H Hughes.  Mr 

Gareth Jones oedd yr organydd.  Yn 

dilyn yr oedfa yn y capel cafwyd 

gwasanaeth yn Amlosgfa Bangor. 

 

Daeth cynulleidfa gref ynghyd i’r oedfa 

yn y capel ac ym Mangor, yn cynnwys 

nifer fawr o gyfeillion.  Bu Mrs Carrie 

Hughes yn aelod ffyddlon yn Capel 

Coch, ac yr oedd yn gweld colli’r 

oedfaon ers iddi fethu dod atom rai 

blynyddoedd yn ôl.  Roedd yn 

gymdoges dda a charedig, ac fe 

gyfeiriodd Mr John Hughes at y gofal 

mawr a roddodd hi i’w chwaer a’i mam 

a’i phriod mewn cyfnodau o waeledd.  

Bu’n gyfaill triw i lawer a mwynhaodd 

ganu a bod yn rhan o gymdeithas 

aelodau côr Lleisiau Lliwedd am 

flynyddoedd.  Cydymdeimlwn â’i 

t heu lu a ’ i  chyfe i l l io n  yn eu 

profedigaeth.   

 

Dwyrain Affrica 
Dan nawdd Cyngor Eglwysi Deiniolen  

cynhelir ‘Deuddydd o Roddion’ i godi 

arian at Apêl Dwyrain Affrica 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. 

medrwch chi helpu mewn unrhyw 

ffordd gyda gwaith yr Ysgol Sul yn 

Neiniolen. 

 

Dosbarth Beiblaidd 
Bydd Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth 

yn ail ddechrau yn Yr Haciau, 

Penisarwaun yr wythnos hon.  Byddwn 

yn cyfarfod am 7.00 o’r gloch nos 

Fercher, Medi 21.   

 

Gan fod hwn yn ddechrau tymor 

newydd, mae’n gyfle da i unrhyw un 

sydd ag awydd cyfarfod i ddarllen a 

thrafod Y Beibl ymuno â ni.  Bydd y 

rhai sy’n dod i’r Dosbarth Beiblaidd yn 

falch iawn o groesawu eraill atom.  

Beth am roi cynnig arni’r tymor hwn, ac 

ymuno â ni?  

 

Moli 
Cynhaliwyd oedfa MOLI yn Capel 

Coch nos Sul diwethaf, a diolch un-

waith eto i Andrew, Gwenno, Dafydd 

a’r ieuenctid a fu’n arwain yr oedfa.  

Roedd yr oedfa wedi ei seilio ar ran 

gyntaf stori Ruth o’r Hen Destament.   

 

CICiau 
Cynhaliwyd CIC yn Capel Coch neos 

Wener, ac mae’n dda dweud fod 8 wedi 

dod yno.  Roeddem wedi bwriadu 

cynnal dau gyfarfod gwahanol yr un 

pryd, ond nid oedd digon o blant 

Blwyddyn 6 i ni allu cynnal CICiau, ac 

felly bydd angen mwy o waith 

hysbysebu cyn y cyfarfod nesaf ymhen 

pythefnos.  Ond roedd yr ymateb yn 

galonogol i’r criw hŷn, a gobeithio y 

medrwn ni ddatblygu hwn dros yr 

wythnosau nesaf.  Gweddiwch dros y 

gwaith pwysig hwn os gwelwch yn dda, 

i ni lwyddo i ddenu’r plant a’r ieuenctid 

i sesiynau CIC a CICiau. 

Pwyllgor Cefnywaun  
Cynhaliwyd cyfarfod arbennig i aelodau 

Cefnywaun yn Ebeneser echdoe 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.   

 

Cafwyd cyfarfod da a roddodd i ni gyfle 

i geisio cyflwyno materion sy’n ein 

poeni ni i sylw’r cynrychiolwyr.  Mae’n 

braf dweud i ni gael gwrandawiad 

cynnes ganddynt. 

 

Ar ddiwedd y cyfarfod gwnaed rhai 

argymhellion a gaiff eu cyflwyno i’r 

Henaduriaeth a’r Sasiwn, a gobeithiwn 

weld rhyw ffrwyth yn dod ohonynt. 

 

Diolch yn fawr iawn i’r aelodau a 

ddaeth i’r cyfarfod.  Diolch i’r rhai a 

leisiodd eu barn, ond diolch hefyd i 

bawb ohonoch a ddangosodd eich 

cefnogaeth heb o reidrwydd ddweud 

dim ar goedd ddydd Gwener. 

 

Wnawn ni ddim manylu mwy na hynny 

ar hyn o bryd, ond dweud mai’r her a 

gawsom ni oedd i geisio cynyddu ein 

cyfraniadau a mynd ati gydag aelodau 

Ebeneser mor fuan â phosibl i 

benderfynu pa welliannau y gobeithiwn 

eu gwneud i’r festri. 

 

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

byddwn yn falch iawn o glywed 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 


