
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Medi 22 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Mr John Roberts 
 

Medi 29 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Miss Nerys Jackson 
 

Hydref 6 
9.30 a.m. a 5.00 p.m.  - Y Gweinidog 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 
 

Hydref 13  
10.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Oedfa Ddiolchgarwch 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Medi 22 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog (Cymundeb) 
 

Medi 29 
10.00 a.m. - Dr Huw Tegid Roberts 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Dr Huw Tegid Roberts 
 

Hydref 6 
10.00 a.m. - Mr Dafydd Iwan 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Mr Richard Ll Jones 
 

Hydref 13 
10.30 a.m. - Diolchgarwch y Plant 
  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

Diolchgarwch    
Cynhelir Gwasanaeth Diolchgarwch  
plant Capel Coch am 10.30 o’r gloch 
ddydd Sul, Hydref 13.   
 
Bydd rhagor o fanylion cyn diwedd y 
mis am yr oedfa hon a chyfarfodydd 
eraill y Diolchgarwch yn yr Ofalaeth. 
  

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Lun, Medi 23: Y Gymdeithas 
Undebol yn Nhy Elidir am 7.00 o’r 
gloch. 
Nos Fercher, Medi 25: Dosbar th 
Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 
Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Medi 29: Bydd 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 25: Dosbar th 
Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 
Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Medi 29: Gwasanaethir  am 
10.00 a 5.00 o’r gloch gan Dr Huw  
Tegid Roberts, Llangefni.  Yn ystod 

oedfa’r bore cynhelir y bleidlais i ethol 
blaenoriaid newydd.  Bydd yr Ysgol Sul 
am 11.15 o’r goch. 
 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Medi 29: Gwasanaethir  am 
2.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 

........... 

Sul Efe 
 

yn Y Ganolfan  

Llanberis 

 

Dydd Sul, Tachwedd 17 

11.30 – 1.00 p.m.  

 

Nodwch y dyddiad 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 559 – Dydd Sul, 22 Medi 2013 

58 o flynyddoedd yn ôl i heddiw, Medi 
22, 1955 y dechreuodd sianel deledu 
ITV ddarlledu am y tro cyntaf.  Cyn 
hynny dim ond un sianel y BBC oedd ar 
y teledu yng ngwledydd Prydain.  Y 
fath newid a welwyd ers hynny, gyda 
degau o sianelau erbyn heddiw.  Dyw’r 
cylchgrawn Golwg ddim mor hen ag 
ITV, ond mae hwnnw bellach yn bump 
ar hugain oed.  Ac wrth ddathlu’r 
chwarter canrif mae Golwg yn edrych 
ymlaen at ddatblygu ffyrdd newydd o 
rannu gwybodaeth, yn arbennig trwy 
ddefnyddio’r cyfryngau cyfathrebu 
newydd yn y modd mwyaf effeithiol.    

Fyddai neb sy’n cofio dyddiau’r teledu 
un a dwy sianel wedi dychmygu’r fath 
ddewis sydd ar gael heddiw.  A go brin 
y byddai darllenwyr Cymraeg chwarter 
canrif yn ôl wedi dychmygu y gellid 
cyhoeddi cylchgrawn wythnosol ‘lliw 
llawn’, heb sôn am gael y newyddion ar 
sgrin cyfrifiadur neu ar ffôn bychan a 
gwahanol declynnau symudol.  Ond 
mewn byr o dro cafwyd newidiadau 
gwirioneddol fawr. 

Ac er gwaetha’r syniad sydd gan lawer 
am yr Eglwys fel sefydliad a arhosodd 
yn ei unfan, mae hithau wedi symud 
ymlaen.  Mae Cristion a’r Cylchgrawn 
Efengylaidd mor lliwgar a graenus â 
Golwg unrhyw ddydd; mae gan eglwysi 
eu gwefannau i hyrwyddo eu neges a’u 
gwaith; mae modd darllen y Beibl ar 
ffôn symudol a gwrando ar bregethau a 
chaneuon  Cristnogol ar gyfrifiadur.  
Pwy feddyliai y gellid gwneud hyn oll 
yn Gymraeg heddiw?  

Ac ni fu’r fath newidiadau’n gwbl 
ddieithr i ni yn yr Ofalaeth hon.  Mae 
deuddeng mlynedd ers i ni ddechrau 
cyhoeddi Gronyn yn wythnosol a 
phedair blynedd a hanner ers i wefan 
www.gronyn.org gael ei chreu. Ac fe 
ddaliwn ati efo’r pethau hyn gan gredu 
eu bod o help i hyrwyddo gwaith yr 
Efengyl yn ein plith. 

Ond yn union fel mae pobl ym myd y 
teledu a’r wasg yn chwilio am ffyrdd i 
ddatblygu eu gwaith, mae’r Eglwys 
hithau’n chwilio am ffyrdd newydd o 
ledaenu’r sôn am Iesu Grist.  Rhaid i 
ninnau barhau i wneud hynny o fewn 
yr Ofalaeth, er gorfod cyfaddef bod 
hynny’n anodd iawn ar brydiau. 

Gweddiwch felly am arweiniad Duw 
fel y gwelwn beth sy’n bosibl i ni ei 
wneud.  Mae cyfryngau newydd ar 
gael a phob math o bosibiliadau, ond y 
cwestiwn mawr yw beth sy’n bosibl ac 
yn ymarferol i ni wrth i ni ymdrechu i 
gyhoeddi’r Efengyl a gwasanaethu 
Crist. 

Mae’r byd wedi newid cymaint ers i 
ITV weld golau ddydd gyntaf dros 
hanner canrif yn ôl ac ers cyhoeddi 
rhifyn cyntaf Golwg chwarter canrif 
yn ôl.  Mae pethau wedi newid yn ein 
plith ninnau.  Nid yr un yw’n pentrefi 
ac nid yr un yw ein heglwysi.  Ond yn 
ei drugaredd, boed i’r Arglwydd ein 
galluogi i wneud y gorau o bob cyfle 
sydd gennym i rannu’r newyddion da 
am Iesu a dangos cariad Duw at fyd y 
mae ei angen mwyaf yn aros yr un. 

Newid  



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 

neu gronyn.org 

Heddiw 
Croeso i oedfaon Sul arall.  Gweddiwn 
am fendith Duw ar ein haddoliad.   
 
Cynhelir Oedfa Deulu yn Llanberis am 
10.30 o’r gloch, a byddaf yn arwain yr 
oedfa honno a’r oedfa Gymundeb am 
5.00 o’r gloch. 
 
Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 
10.15 o’r gloch a gwasanaethir yn yr 
oedfa am 5.00 o’r gloch gan Mr John 
Roberts, Llanfairpwll.  Estynnwn 
groeso cynnes iddo gan ddiolch yn fawr 
iawn am ei wasanaeth unwaith eto.   
 
Byddaf yn arwain yr oedfa yn Rehoboth 
am 2.00 o’r gloch. 
 

Cofion 
Dymuniadau gorau hefyd i bawb sydd 
heb fod yn dda eu hiechyd ar hyn o 
bryd.     

 
 
 

Ymddeoliad 
Dros yr haf penderfynodd Mr John Huw 
Hughes ei fod am ymddeol o swydd 
blaenor yng Nghapel Coch.   
 
Wrth hysbysu’r eglwys yn swyddogol 
am hyn heddiw yr ydym yn naturiol yn 
diolch yn fawr i Mr Hughes am ei holl 
waith fel blaenor ers iddo gael ei ethol 
i’r swydd yn 1989.  Mae felly wedi rhoi 
24 o flynyddoedd o wasanaeth fel 
blaenor i’r eglwys, ac yn ystod y cyfnod 
hwnnw bu hefyd yn Ysgrifennydd yr 
eglwys am gyfnod.   
 
Diolchwn yn gynnes iawn iddo am ei 
arweiniad a’i gefnogaeth i’r aelodau ac 
i’w gyd-flaenoriaid a’i weinidog.  
Gwerthfawrogwn ei lafur a’i ymroddiad  
a’i ymdrechion bob amser er lles y 
gwaith ac er mwyn yr Eglwys.   
 
Er ei fod yn ymddeol o waith blaenor 
bydd yn parhau i wasanaethu’r eglwys – 
fel y bu’n ei wneud yn gyson dros y 
blynyddoedd – trwy arwain oedfaon a 
phregethu yn rheolaidd.  Ac yr ydym yn 
ddiolchgar am hynny hefyd. 
 
Edrychwn ymlaen at barhau i gael ei 
gwmni a’i gymdeithas yng ngwaith yr 
eglwys hon, a dymunwn fendith Duw 
iddo ym mhob ffordd.   
 

Dosbarth Beiblaidd 
Bydd Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth 
yn ailddechrau yr wythnos hon, nos 
Fercher, Medi 25 am 7.00 o’r gloch. 
 
Byddwn yn cyfarfod yn Yr Haciau,  
Racca, Penisarwaun am 7.00 o’r gloch.  
Diolch yn fawr i Miss Dilys Mai Rob-
erts am ei chroeso cynnes.  Byddwn yn 
falch o weld pobl newydd yn dod i’r 
cyfarfod ac edrychwn ymlaen at eich 
croesawu.   
 
Dechreuwn gyfres newydd y tymor hwn 
ar ‘gymeriadau ffydd’ yn Hebreaid 11. 

Ethol Blaenoriaid 
Wythnos i heddiw, ddydd Sul, Medi 29, 
yn ystod yr oedfa am 10.00 o’r gloch 
bydd cyfle i aelodau Capel Coch ethol 
blaenoriaid newydd.  Annogwn aelodau 
Capel Coch i wneud eu gorau i fod yn 
bresennol os oes modd. 
 
Bydd dau flaenor o’r Henaduriaeth yn 
gofalu am y bleidlais. 
 
Dyma ddatganiad yr enwad ynghylch 
blaenoriaid sy’n arweiniad i eglwysi.   
 
‘Mae blaenor yn Eglwys Bresbyteraidd 
Cymru yn ŵr neu wraig a alwyd i     
wasanaethu’r eglwys leol trwy bleidlais 
a gynhaliwyd yn weddigar ac o dan   
arweiniad yr Ysbryd Glân. Ynghyd â’r 
gweinidog cymer blaenoriaid gyfrifol-
deb fel tim am fywyd, addoliad a   
thystyiolaeth y gynulleidfa leol.  Yn ôl 
eu doniau y maent i ymweld â’r      
cleifion, i addysgu’r ifanc, i arwain a 
chefnogi’r rhai sy’n ceisio Crist, ac i 
hyfforddi a chalonogi credinwyr.       
Disgwylir hefyd iddynt fod â gofal am y 
Cyfundeb cyfan. Byddant hwy yn Ym-
ddiriedolwyr Rheolaethol yn eu heg-
lwys leol ac maent i weithio gyda’u 
cydflaenoriaid a’r gweinidogion i adeil-
adu corff Crist trwy holl lysoedd yr   
Eglwys.’ 
 
Apeliwn arnoch felly i feddwl am bobl 
addas i’w hethol.  Ceisiwch feddwl am 
bobl sy’n gwasanaethu’r eglwys mewn 
gwahanol ffyrdd ac sy’n ffyddlon i’r 
oedfaon.  Cyflwynwn yr holl fater i ofal 
Duw gan geisio ei arweiniad yr wythnos 
nesaf. 
 
Bydd Henaduriaeth Arfon yn cynnal 
oedfa arbennig yng Nghapel y Rhos, 
Llanrug i ordeinio’r blaenoriaid newydd 
a fydd wedi eu dewis gan eglwysi’r 
Henaduriaeth yn ystod y flwyddyn.  
Bydd yr oedfa honno am 6.30 o’r gloch 
nos Fawrth, Hydref 22, 2013. 

CIC 
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf CIC ers yr 
haf yn Capel Coch nos Wener, ac roedd 
yn dda gweld y criw yn ôl ar ddechrau 
tymor newydd.  Roedd y cyfarfod yng 
ngofal Dafydd ac Andrew, a diolchwn 
am eu gwaith.    
 
Cofiwch bod croeso i unrhyw un sydd 
ym Mlwyddyn 6, 7, 8, 9 i’r cyfarfodydd 
hyn.  Mae digon o hwyl i’w gael. 
 
Nid yw’n rhy fuan i sôn am ddiwrnod 
arbennig sy’n cael ei drefnu ar gyfer y 
mis nesaf ym Mharc Glasfryn yn Y Ffôr 
gan Goleg y Bala.  Bydd ieuenctid o wa-
hanol rannau o’r Gogledd yn dod at ei 
gilydd yno ddydd Sadwrn, Hydref 19 a 
bydd cyfle i gymryd rhan yng ngweith-
gareddau’r parc.  Daw rhagor o fanylion 
yn nes ymlaen.   
 

Cymdeithas Undebol 
Cynhelir cyfarfod cyntaf tymor newydd 
Cymdeithas Undebol Deiniolen yn Nhy 
Elidir am 7.00 o’r gloch nos yfory, nos 
Lun, Medi 23.   Edrychwn ymlaen at 
groesawu Annette Bryn Parri. Bydd 
croeso cynnes i unrhyw un i’r cyfarfod 
hwn. 
 
Bydd Cymdeithas Undebol Llanberis yn 
ailgychwyn yn Capel Coch nos Fawrth, 
Hydref 8 gydag Adloniant ysgafn yng 
nghwmni Treflyn, Ann a Rhys o ardal 
Porthmadog, a lluniaeth ysgafn i ddilyn.   

 
Pwyllgor  

Gobeithiwn y bydd cynrychiolwyr yr  
Henaduriaeth yn dod i gyfarfod â   
blaenoriaid a phwyllgor adeiladau Capel 
Coch yn y festri am 7.00 o’r gloch nos 
Lun, Hydref 14.  Nodwch y dyddiad os 
gwelwch yn dda, ac fe gewch gadarnheir 
y dyddiad yn iawn yr wythnos nesaf.   
 


