
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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 

 

Hydref  16 

  10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

 (Diolchgarwch y Plant) 

    5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Hydref  23 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

    5.00 p.m. - Y Parchg Trefor Jones 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

 

Hydref  9 

 10.00 a.m. - Y Gweinidog 

 Oedfa Gymundeb 

 11.15 a.m. - Yr Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Hydref  16 

  10.00 a.m. a 5.30 p.m.  

 - Mr Richard Ll Jones 

   11.15 a.m. - Yr Ysgol Sul 

 

Hydref  23 

  10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

 (Diolchgarwch y Plant) 

    5.30 p.m. - Y Gweinidog 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 469 - Dydd Sul, 02 Hydref, 2011 

Dilyn y Bugail 

Wrth feddwl am groesawu Geraint 

Lovgreen i’r Gymdeithas Undebol yn 

Neiniolen yr wythnos ddiwethaf 

cofiwn i ni’n dau fod yn rhan o’r un 

criw pêl droed 5-yr-ochr ar un  cyfnod.  

Roedd gen i ryw syniad bod hynny 

oddeutu saith neu wyth mlynedd yn ôl, 

ond wedi aros i feddwl cefais gryn 

syndod o sylweddoli bod deunaw 

mlynedd gyfan ers hynny!  Rhywbeth 

arall sy’n gwneud i mi ryfeddu at 

dreigl cyflym amser yw’r ffaith i mi 

fod yma gyda chi yn yr Ofalaeth ers 

union dair blynedd ar hugain erbyn hyn 

gan mai ym mis Hydref 1988 y 

cychwynnodd fy ngweinidogaeth yn 

eich plith.  I ble’r aeth y 23 o 

flynyddoedd? 

Mae’r rhif 23 yn gwneud i mi gofio un 

o’m ceir cynharaf.  Ford Escort glas 

golau, digon tebyg i un o geir Panda’r 

Heddlu ar y pryd, oedd o, a’i rif 

cofrestru oedd TEY 23T.  Rwy’n cofio 

rhif y car hwnnw’n well na’r un car 

arall a gefais am fod un o aelodau’r 

Ofalaeth yn Abersoch yn cyfeirio at 

Salm 23 bob tro y gwelai’r car!   

Ac felly, mi fentraf innau ar derfyn 23 

o flynyddoedd yn yr Ofalaeth dynnu 

ein sylw o’r newydd at y salm hon sy’n 

cyhoeddi mai ein Bugail mawr ni yw’r 

Arglwydd Dduw.  Beth bynnag yw 

gwerth sôn am unrhyw weinidog fel 

bugail i braidd yr Eglwys, gallwn oll 

ymfalchio yn y ffaith mai Bugail ein 

heneidiau yw’r Duw Mawr.  Mae’n 

gwarchod drosom, yn ein harwain a’n 

hamddiffyn, yn darparu cynhaliaeth ac 

yn rhoi bywyd i ni.  

A thri o gymalau arbennig y salm hon 

yw’r rhai sy’n dweud, ‘Ni bydd eisiau 

arnaf’, ‘nid ofnaf niwed’, ac ‘yr wyt ti 

gyda mi’.  Rydym yn gyfarwydd iawn 

â’r salm, ac wedi ei hailadrodd 

gannoedd o weithiau, mae’n debyg.  

Ond o feddwl eto am y geiriau, 

rhyfeddwn o’r newydd heddiw at yr 

hyn a ddywed y Salmydd.  Trwy 

bopeth sy’n digwydd, trwy brofiadau 

ac amgylchiadau digon tywyll, ac yn 

wyneb pob math o beryglon a 

gelynion, mae gennym Fugail sy’n 

gofalu amdanom ac yn ein cadw’n 

ddiogel.   

Ydi, mae’r blynyddoedd yn hedfan 

heibio, ond gallwn edrych yn ôl, 

gobeithio, a chydnabod daioni Duw.  

Gallwn ddiolch am y bendithion a 

gawsom a’r nerth a roddwyd i ni.  A 

gallwn fentro eto i’r dyfodol mewn 

ffydd bod yr Arglwydd yn ein 

gwahodd i ymddiried ynddo a’i ddilyn 

bob dydd.  Y mae Ef yn ein cysuro, ac 

oherwydd hynny gallwn ddweud yn 

obeithiol y bydd ‘daioni a thrugaredd 

yn fy nilyn bob dydd o’m bywyd’.  

Mae hwnnw, a’r sicrwydd a rydd y 

salm i ni y byddwn ‘byw yn nhy’r 

Arglwydd weddill fy nyddiau’, yn 

ddweud mawr! Ond o ddilyn y Bugail, 

mae modd ei ddweud yn hyderus. 



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.  

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

a 5.30 o’r gloch gan Mr Glyn Owen, 

Llanwnda.  Diolch iddo am ei 

wasanaeth unwaith eto.  Bydd yr Ysgol 

Sul am 11.15 o’r gloch. 

 

Byddaf yn arwain yr oedfaon yn 

Neiniolen am 9.30 a 5.00 o’r gloch a 

chynhelir yr Ysgol Sul am 10.15 o’r 

gloch. 

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

 Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mrs 

Annie Wilson Evans, Manod, Ffordd 

Capel Coch, Llanberis a Miss Nicola 

Parry, Porth y Gogledd, Deiniolen sydd 

yn Ysbyty Gwynedd ar hyn o bryd, a 

Mr Edward Hughes, Adwy’r Mynydd, 

Deiniolen a Mrs Annie Pritchard, 1 

Ffordd Padarn, Llanberis sydd yn 

Ysbyty Eryri.   

Gobeithio’n fawr hefyd bod Mr Graham 

Sutherland, Penybont, Deiniolen a 

Gerallt Morris, 50 Dôl Elidir, Llanberis 

yn gwella ar ôl bod yn Ysbyty 

Gwynedd yr wythnos ddiwethaf.  Mae 

Gerallt yn un o griw CIC ac oedfa 

MOLI yn Capel Coch. 

 

Cofion gorau hefyd at bawb sy’n methu 

dod i’r oedfaon ar hyn o bryd.   

 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Bryn a Helen Jones, 

9 Tai Caradog, Deiniolen o glywed am 

farwolaeth mam Bryn yr wythnos 

ddiwethaf. 

 

Oedfa Fedydd 
Gweinyddwyd sacrament y bedydd yn 

ystod yr Oedfa Deulu yn Llanberis y 

Sul diwethaf.  Bedyddiwyd Dafydd 

John Parry, mab Ian Parry a Claire 

Jones, 41 Maesincla, Caernarfon.  Boed 

bendith Duw arnynt fel teulu. 

 

CICiau 
Cynhaliwyd CIC a CICiau yn Capel 

Coch echnos.  Roedd yn braf iawn 

gweld 20 yn y cyfarfod a gobeithio’n 

fawr mai dechrau cyfnod llewyrchus 

fydd hwn ac y daw’r criw eto i’r 

cyfarfod nesaf a gynhelir wythnos i nos 

Wener, Hydref 14.  Roedd y cyfarfod 

yng ngofal Gwenno, Dafydd ac 

Andrew, a diolchwn iddynt am eu 

paratoadau ar gyfer y cyfarfod a’u holl 

ymdrechion. 

 

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, a gallu cyflwyno Iesu 

Grist  iddynt  t rwy’r  gwahanol 

weithgareddau. 

Cymdeithas Undebol 

Llanberis 
Bydd cyfarfod cyntaf tymor newydd 

Cymdeithas Undebol Llanberis yn 

Capel Coch 7.00 o’r gloch nos Fawrth, 

Hydref 25 yng nghwmni’r Glaslanciau, 

o ardal Porthmadog.  Hwn fydd yr 

eildro i’r parti hwn ddod atom. 

 

Dymuno’n dda 
Ddechrau mis Medi, cyfeiriais at y 

ffaith fod Rhodri Glyn (Afon Goch, 

Deiniolen gynt) wedi cychwyn gweithio 

fel Cynorthwydd Bugeiliol yn eglwysi 

Bro Aled.  Mae’r cyfarfod comisiynu 

yn cael ei gynnal yn Llansannan heno.  

Rwyf wedi anfon llythyr ar ran yr 

eglwysi yn Neiniolen i ddymuno’n dda 

iddo ef a’r ofalaeth. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Hydref 5: Cyfarfod 

Gweddi Efe yn Capel Coch am 7.00 o’r 

gloch. 

Dydd Sul, Hydref 9: Cynhelir yr Ysgol 

Sul am 10.15 o’r gloch, ac Oedfa 

Ddiolchgarwch am 5.00 o’r gloch yng 

ngofal aelodau’r eglwysi.    

    

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Hydref 5: Cyfarfod 

Gweddi Efe yn Capel Coch am 7.00 o’r 

gloch. 

Dydd Sul, Hydref 9: Cynhelir Oedfa 

gymundeb am 10.00 o’r gloch dan 

arweiniad y Gweinidog.  Bydd yr Ysgol 

Sul am 11.15 o’r gloch.  A chynhelir 

oedfa MOLI am 5.00 o’r gloch. 

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Hydref 9: Gwasanaethir am 

2.00 o’r gloch gan y Gweinidog.   

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. 

 

Cyfarfod Gweddi Efe 
Cynhelir Cyfarfod Gweddi Efe yn 

Capel Coch am 7.00 o’r gloch nos 

Fercher, Hydref 5.  Croeso cynnes i 

bawb. 

 

Cymanfa Efe 
Cynhelir Cymanfa Flynyddol Efe yng 

Nghapel y Rhos am 7.00 o’r gloch, nos 

Iau, Hydref 20.   

 

Mae llythyr wedi ei anfon at yr eglwysi 

yn eu gwahodd i anfon cynrychiolwyr 

i’r cyfarfod hwn.  Ond mae croeso i 

unrhyw sydd am wybod rhagor am 

waith Efe, neu’n syml ddangos 

cefnogaeth i’r gwaith, ddod i’r cyfarfod.  

Diolchwn am y gwaith da a wnaed. 

 

Cymdeithas Undebol 

Deiniolen 
Cafwyd dechrau da i dymor newydd 

Cymdeithas Undebol Deiniolen nos 

Lun ddiwethaf.  Y canwr a’r bardd, 

Geraint Lovgreen, Caernarfon, oedd yn 

cadw’r noson i ni, ac fel y gellid 

disgwyl cafwyd cymysgedd o’r dwys 

a’r digrif yn ei gerddi a’i ganeuon.  

Diolchwyd iddo ar ran y gynulleidfa 

gan Mr Brian Price. 


