
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

 

Hydref  9 

   10.15 a.m. - Ysgol Sul 

     5.00 p.m. - Oedfa Ddiolchgarwch 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Medi 25 

  10.30 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 

 

Hydref  9 

 10.00 a.m. a 5.30 p.m.  

 - Y Gweinidog 

 11.15 a.m. - Yr Ysgol Sul 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 468 - Dydd Sul, 25 Medi, 2011 

‘Chymanwlad’ 

Roedd hi‟n ddiwrnod prysur iawn yn 

Llanberis ddoe.  Roedd rasys 

Pencampwriaethau Rhedeg Mynydd y 

Gymanwlad yn cael eu cynnal yma, fel 

rhan o dridiau Pencampwriaethau 

Mynydd a Thra-Phell y Gymanwlad.  

Cynhaliwyd gweithgareddau‟r ddau 

ddiwrnod arall yn Llandudno echdoe 

ac yn Niwbwrch heddiw.  Mae‟n rhaid 

llongyfarch pawb a lwyddodd i 

gwblhau‟r ras fynydd o Gae‟r Ddôl i 

ben Moel Eilio ac yn ôl, a‟r rasys eraill 

a gynhaliwyd dros y tri diwrnod.  

Meddyliwch mewn difrif am redeg am 

24 awr o amgylch strydoedd  

Llandudno.  Mae‟r rhan fwyaf ohonom 

wedi blino ar ôl pnawn o siopau yno! 

Llongyfarchiadau hefyd i bawb a fu 

wrthi‟n trefnu‟r ras yn Llanberis.  

Fyddai dim yn bosibl oni bai am 

barodrwydd llu o bobl i helpu mewn 

gwahanol ffyrdd. 

A llongyfarchiadau i bwy bynnag oedd 

yn gyfrifol am yr arwyddion mawr 

melyn a fu‟n ein hysbysu ers wythnos 

neu ddwy am gau rhan o‟r Stryd Fawr.  

Mae‟n rhaid i mi gyfaddef i mi gael 

siom pan welais i‟r arwyddion gyntaf.  

Nid am eu bod nhw‟n dweud bod y lôn 

i gael ei chau am rai oriau yn ystod y 

ras, ond oherwydd yr hyn oedd wedi ei 

sgwennu arnynt - “Chymanwlad Ras”.  

Chymanwlad Ras?  Beth ar wyneb 

daear oedd peth felly?  Cyfieithiad 

hynod o sâl o „Commonwealth Race‟ 

wrth gwrs. 

Ond ie, llongyfarchiadau mawr i bwy 

bynnag oedd yn gyfrifol am yr 

arwyddion.  Oherwydd o fewn ychydig 

ddyddiau roedd yr arwyddion wedi eu 

cywiro, a „Chymanwlad Ras‟ wedi ei 

newid i „Ras y Gymanwlad‟.  Byddai 

wedi bod yn ddigon hawdd gadael yr 

erthyl o gyfieithiad arnynt, gan fynnu y 

byddai‟n ormod o drafferth neu‟n 

ormod o gost i‟w gywiro.  Ond wnaed 

mo hynny, ac aeth rhywun ati i sicrhau 

bod y camgymeriad yn cael ei gywiro.  

Ac mae‟n braf iawn cael diolch am 

hynny.   

Mae‟n ddigon hawdd gwneud 

camgymeriad, ond nid mor hawdd yw 

cydnabod y camgymeriad hwnnw bo 

amser.  O ran y bywyd Cristnogol, mae 

cydnabod bai yn un o‟r pethau mwyaf 

sylfaenol.  Mae pawb ohonom yn 

gwneud camgymeriadau.  Mae pawb 

ohonom yn pechu mewn rhyw ffordd 

bob dydd.  Fedrwn ni ddim peidio, 

gwaetha‟r modd.  Y cam cyntaf i ddod 

yn Gristion yw cydnabod hynny, 

cydnabod ein bod yn pechu yn erbyn 

Duw trwy beidio ei garu â‟n holl galon 

a pheidio gwneud popeth y mae‟n ei 

orchymyn i ni.  Cyfaddef bai, a 

gwneud rhywbeth ynglyn ag o ydi 

dechrau‟r bywyd Cristnogol.  A beth 

ydym yn ei wneud?  Credu bod Iesu 

Grist wedi cael ei gosbi am ein beiau 

ni; a chredu y cawn ni faddeuant wrth 

bwyso ar Iesu Grist.  Ac am ei fod yn 

cael maddeuant, mae‟r Cristion yn 

awyddus i fyw heb bechu wedyn. 



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 Miss Nerys Jackson, 

Caernarfon.  Croeso cynnes iddi, a 

diolch am ei gwasanaeth. 

 

Byddaf fi‟n arwain yr Oedfa Deulu yn 

Llanberis am 10.30 o‟r gloch.  Bydd 

hon yn oedfa Fedydd hefyd pan fydd 

Ian Parry a Claire Jones yn cyflwyno eu 

mab bach, Dafydd John Parry, i ofal yr 

eglwys.  Croeso cynnes i bawb i‟r oedfa 

hon, a gobeithio bydd yn oedfa 

arbennig i‟r teulu ac i bawb ohonom.  

Byddaf yn arwain yr oedfa am 5.30 o‟r 

gloch hefyd. 

 

Byddaf yn arwain yr oedfa yn Rehoboth 

am 2.00 o‟r gloch. 

 

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 a Mrs 

Annie Pritchard, 1 Ffordd Padarn, 

Llanberis sydd yn Ysbyty Eryri, a 

phawb sy‟n methu dod i‟r oedfaaon ar 

hyn o bryd.   

 

Dwyrain Affrica 
Ddoe ac echdoe, dan nawdd Cyngor 

Eglwysi Deiniolen, cynhaliwyd 

„Deuddydd o Roddion‟ i godi arian at 

Apêl Dwyrain Affrica.  Roedd aelodau 

o eglwysi‟r cylch yn Nhy Elidir i 

dderbyn rhoddion ariannol a gaiff eu 

hanfon trwy Gymorth Cristnogol i 

helpu‟r bobl sydd wedi dioddef cymaint 

oherwydd y newyn yn y rhan hon o 

Affrica. 

 

Diolch yn fawr iawn i bawb am eu 

rhoddion ac i bawb a fu‟n helpu i 

dderbyn y cyfraniadau yn Nhy Elidir.   

 

Cyfanswm y casgliad oedd £486.22.     

 

Yr Ysgol Sul  
Diolch yn fawr iawn i Mrs Valerie 

Jones, Bryn Gelli am ei gwaith fel un o 

athrawon yr Ysgol Sul yn Llanberis.  

Mae Valerie wedi penderfynu rhoi‟r 

g o r a u  i ‟ r  g w a i t h  e l e n i ,  a  

gwerthfawrogwn ei chyfraniad i waith 

yr Ysgol Sul dros y blynyddoedd 

diwethaf yma.  Gobeithio‟n fawr ei bod 

hithau wedi mwynhau‟r gwaith. 

 

Byddem yn falch iawn o glywed gan 

unrhyw un ohonoch sy‟n awyddus i 

ystyried helpu gyda gwaith yr Ysgol 

Sul eleni.  Rhowch wybod i ni mor fuan 

â phosibl os gwelwch yn dda, ac fe 

gewch ragor o fanylion am yr hyn y 

mae‟r gwaith yn ei olygu.    

Cymdeithas Undebol 

Deiniolen 
Bydd cyfarfod cyntaf tymor newydd 

Cymdeithas Undebol Deiniolen yn Nhy 

Elidir am 7.00 o‟r gloch nos yfory, nos 

Lun, Medi 26 yng nghwmni‟r bardd a‟r 

canwr, Geraint Lovgreen, Caernarfon.  

Mae croeso cynnes i bawb i‟r cyfarfod 

hwn.  Edrychwn ymlaen at noson a fydd 

yn sicr - o feddwl am ganeuon a cherddi 

ein gwr gwâdd - yn gyfuniad o‟r dwys 

a‟r digrif.   

 

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 Lun, Medi 26: Cymdeithas 

Undebol Deiniolen yn Nhy Elidir am 

7.00 o’r gloch yng nghwmni Geraint 

Lovgreen, Caernarfon. 

Dydd Sul, Hydref 2: Gwasanaethir am 

9.30 a 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog, 

a chynhelir yr Ysgol Sul am 10.15 o‟r 

gloch.    

    

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Wener, Medi 30: Cynhelir CIC a 

CICiau yn y festri rhwng 7.00 a 8.30 o‟r 

gloch. 

Dydd Sul, Hydref 2: Gwasanaethir am 

10.00 a 5.30 o’r gloch gan Mr Glyn 

Owen, Llanwnda.  Bydd yr Ysgol Sul 

am 11.15 o‟r gloch. 

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Hydref 2: Ni chynhelir 

oedfa.   

 

 

 

Oedfa Deulu Deiniolen 
Cynhaliwyd Oedfa Deulu yn Neiniolen 

y Sul diwethaf.  Diolch yn fawr i‟r 

teuluoedd sy‟n cefnogi‟r oedfa hon o fis 

i fis.  Mae‟n braf gweld teulu‟r eglwys 

yn dod ynghyd i addoli yn yr oedfaon 

arbennig hyn. 

 

CICiau 
Bydd CIC a CICiau yn cyfarfod nos 

Wener nesaf, Medi 30. 

 

Byddwn yn cychwyn am 7.00 o‟r gloch 

ac yn darfod am 8.30 o‟r gloch. 

 

Mae CICiau yn gyfarfod newydd sbon 

ar gyfer plant Blwyddyn 6 a byddwn yn 

falch iawn o weld y plant yn dod yno 

nos Wener.   

 

Mae  CIC a r  gyfe r  ieuenc t id 

blynyddoedd cynnar yr ysgol uwchradd, 

ac edrychwn ymlaen at gael eu cwmni 

hwy hefyd. 

 

Bydd y ddau griw yn cyfarfod yr un 

pryd mewn gwahanol rannau o‟r festri 

 

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. 

 

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..   


