
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Hydref  23 

  Dim Ysgol Sul 
    5.00 p.m. - Y Parchg Trefor Jones 

 

Hydref  30 

  Dim Ysgol Sul 
    5.00 p.m. - Y Parchg Reuben Roberts 

 

Tachwedd 6 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

    5.00 p.m. - Y Parchg Eifion Williams, 

 Llanfairfechan  

  

 

 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Hydref  23 

  10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

 (Diolchgarwch y Plant) 

    5.30 p.m. - Y Gweinidog 

 

Hydref  30 

Dim Ysgol Sul 

10.00 a.m. - Y Parchg John Glyn 

  5.30 p.m. - Oedfa 

 

Tachwedd 6 

  10.00 a.m. - Y Gweinidog 

  11.15 a.m. - Ysgol Sul 

    5.30 p.m. - Y Gweinidog  

 (Oedfa Gymun yn y nos) 

Dydd Sul, Hydref 30: Gwasanaethir 

yn Capel Coch am 10.00 o’r gloch 

gan y Parchg Ddr John Glyn, 

Llanllyfni.  Ni fydd Ysgol Sul 

oherwydd gwyliau’r hanner tymor.  

Cynhelir oedfa am 5.30 o’r gloch.   

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Hydref 30: Ni fydd oedfa 

y Sul nesaf. 

Plentyn y Nadolig 
Mae taflenni Ymgyrch Plentyn y 

Nadolig i’w cael yn y capeli.  Y 

dyddiad olaf ar gyfer derbyn y bocsys  

fydd nos Wener, Tachwedd 18.  Bydd 

y lori’n dod i’w nôl i’w danfon i’r 

ganolfan gasglu yng nghapel y 

Wesleaid yn Llandrillo yn Rhos 

ddydd Sadwrn, Tachwedd 19. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 472 - Dydd Sul, 23 Hydref, 2011 

Buddsoddi 

Cynhaliwyd Oedfa Ddiolchgarwch y 

plant yn Neiniolen  fore Sul diwethaf, 

ac roedd yn braf iawn cael cwmni 

cymaint ohonoch yn yr oedfa.  Diolch 

i’r plant am gymryd rhan ac i’r 

athrawon am eu gwaith paratoi.   

Fore heddiw y cynhelir Oedfa 

Ddiolchgarwch y plant yn Llanberis, ac 

edrychwn ymlaen at oedfa dda arall.  

Ychydig dros wythnos yn ôl roeddwn 

rywfaint yn bryderus ynglyn â’r oedfa 

hon heddiw.  Doeddwn i ddim yn siwr 

faint ohonoch fyddai’n debygol o aros 

gartref i weld diwedd y gêm fawr ar y 

teledu.  Roeddwn yn ofni mai 

cynulleidfa fechan iawn fyddai 

gennym heddiw. 

Ond roedd hynny wrth gwrs cyn yr hyn 

a ddigwyddodd fore Sadwrn, wythnos 

yn ôl.  Erbyn hyn, mae pobl yn dechrau 

dod dros y siom o weld Cymru’n 

colli’r gêm yn erbyn Ffrainc.  Doedd 

colli wedyn yn erbyn Awstralia echdoe 

ddim hanner mor boenus, ac mae’n 

debyg mai dim ond pobl sydd wir yn 

mwynhau rygbi a drafferthodd hyd yn 

oed i wylio’r rownd derfynol heddiw.  

I’r gweddill ohonom, rhywbeth a 

barodd tra oedd Cymru’n gwneud yn 

dda oedd y diddordeb eirias yn y bêl 

hirgron.  Fe bylodd y diddordeb 

hwnnw gryn dipyn wedi’r golled yn y 

rownd gyn-derfynol, ac aethom ninnau 

nôl at beth bynnag yr oeddem yn ei 

wneud cyn dechrau’r gystadleuaeth. 

Mae gwir ddiddordeb a chariad at y 

gêm neu at unrhyw beth arall yn 

golygu ein bod ni’n rhoi ein hamser a’n 

hegni i fod ynglyn â’r pethau hynny.   

Wrth sôn am ein gobeithion ynghylch 

Cynllun Efe yn y Cyfarfod Blynyddool 

nos Iau, roeddwn yn sôn am yr angen i 

ni fuddsoddi yn y gwaith.  Mae’r 

buddsoddi hwnnw’n golygu buddsoddi 

arian, adnoddau, amser ac amynedd.  

Ac mae hynny’n wir nid yn unig am 

Gynllun Efe ond am holl waith yr 

eglwys a’r Efengyl. 

Os ydym am weld gwaith yr eglwys yn 

tyfu mae’n rhaid i ninnau, sy’n gweld 

gwerth y gwaith hwnnw fuddsoddi 

ynddo.  Golyga hynny fuddsoddi arian 

er mwyn cynnal y gwaith.  Buddsoddi 

adnoddau, yn arbennig adnoddau 

dynol, wrth fod yn bobl sy’n ymroi i 

weithio dros Grist a’i Deyrnas.  

Buddsoddi amser i fynychu’r oedfaon a 

chynnal gwahanol weithgareddau’r 

eglwys.  A buddsoddi amynedd, yn yr 

ystyr  e in bod yn gweddio’n 

amyneddgar a disgwylgar ar Dduw i 

fendithio’r gwaith.   

Gall Duw fendithio’i waith yn ôl ei 

drugaredd a’i ddewis ei hun.  Ac eto, i 

raddau helaeth, gallwn ddweud hefyd 

mai i’r graddau yr ydym yn buddsoddi 

yn y gwaith y gallwn ddisgwyl bendith 

ar y gwaith hwnnw.  A’r gwir yw mai 

dim ond pobl sy’n caru Crist sy’n 

debygol o weld unrhyw werth o gwbl 

mewn buddsoddi er ei fwyn.  



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 Neiniolen am 5.00 o’r 

gloch gan y Parchg Trefor Jones, 

Caernarfon. 

 

Cynhelir Gwasanaeth Diolchgarwch y 

Plant yn Llanberis am 10.30 o’r gloch.  

Croeso cynnes i bawb i’r oedfa hon.  

Diolch i’r plant a fydd yn cymryd rhan 

yn yr oedfa ac i athrawon yr Ysgol Sul 

am eu gwaith paratoi.  Byddaf yn 

arwain yr oedfa am 5.30 o’r gloch. 

 

Gwasanaethir yn Rehoboth am 2.00 o’r 

gloch gan Mr John Hughes, Llanberis.   

 

 Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr 

Elwyn Morris, Oakfield, Ffordd Capel 

Coch, Llanberis yn Ysbyty Gwynedd, a 

Mr Edward Hughes, Adwy’r Mynydd, 

Deiniolen a Mrs Annie Wilson Evans, 

Manod, Ffordd Capel Coch, Llanberis; 

yn  Ysbyty Eryri.  

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Mr Hefin Jones, 37 

Glanffynnon, Llanrug yn y brofedigaeth 

o golli ei briod Mrs Menna Wyn Jones, 

yn 64 mlwydd oed, ddydd Mawrth 

diwethaf, Hydref 18.  Cydymdeimlwn 

hefyd â chwiorydd a’i brodyr yng 

nghyfraith Menna, Elen a Dafydd 

Williams, 1 Pentre Helen, a Sian ac 

Eifion Hughes, 8 Rhes y Faenol, 

Deiniolen a’r holl deulu. 

 

Cynhaliwyd ei hangladd yn Amlosgfa 

Bangor fore ddoe, Hydref 22, dan 

arweiniad y Gweinidog.  Rhoddwyd 

teyrnged i Menna gan ei nai, Dylan, a’r 

organydd oedd Mrs Annette Bryn Parri. 

 

Magwyd Menna yn Neiniolen, ac er 

iddi hi a Hefin dreulio 39 mlynedd eu 

bywyd priodasol yn Llanrug, arhosodd 

yn rhan o fywyd y gymdogaeth yn 

Neiniolen, yn arbennig trwy ei theulu a 

thrwy weithgareddau’r Band.  Roedd y 

dyrfa fawr a ddaeth i’r angladd yn 

arwydd clir o barch cyfeillion a 

chydweithwyr at wraig annwyl,  

hwyliog a charedig iawn.   

 

Cyfarfod Efe 
Cynhaliwyd Cymanfa Flynyddol 

Cynllun Efe yng Nghapel y Rhos, 

Llanrug nos Iau, Hydref 20.  Diolch i 

bawb a ddaeth yno i ddangos eu 

cefnogaeth i’r gwaith.  Llywyddwyd 

gan y Parchg Marcus Robinson.  

Cafwyd adroddiad am y gwaith gan 

Andrew Settatree, ein gweithiwr 

ieuenctid.  Siaradodd Mr Richard Lloyd 

Jones a Mr Clive James ar ran yr 

ymddiriedolwyr.  Eglurwyd bod y 

tymor cyntaf o dair blynedd  wedi dod i 

ben ers mis Medi a’n bod yn falch o 

allu parhau’r gwaith i dymor pellach. 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fawrth, Hydref 25: Cyfarfod 

Misol yng nghapel Cysegr, Bethel.    

Ordeinio Blaenoriaid am 6.30 o’r gloch. 

Nos Fercher, Hydref 26: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Hydref 30: Ni fydd Ysgol 

Sul yn y bore.  Gwasanaethir am  5.00 

o’r gloch gan y Parchg Reuben Roberts, 

Bontnewydd. 

  

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fawrth, Hydref 25: Cyfarfod 

Misol yng nghapel Cysegr, Bethel.  

Ordeinio Blaenoriaid am 6.30 o’r gloch. 

Nos Fawrth, Hydref 25: Cymdeithas 

Undebol Llanberis yn Capel Coch am 

7.00 o’r gloch yng nghwmni’r 

Glaslanciau o ardal Porthmadog.   

Nos Fercher, Hydref 26: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Nos Wener, Hydref 28: Cynhelir 

Gemau Giamocs CIC a CICiau yn 

Capel Coch rhwng 7.00 a 8.30 o’r 

gloch. 

Yr ydym yn cynllunio ar gyfer y ddwy 

flynedd nesaf gan obeithio sicrhau’r 

arian digonol ar gyfer hynny.  Daliwn i 

wneud cais i’r enwadau a’r eglwysi - yn 

ogystal ag unigolion - am gefnogaeth 

ariannol ar gyfer y ddwy flynedd nesaf.   

 

Diolchwyd am bob cefnogaeth a 

gafwyd dros y tair blynedd ddiwethaf, a 

diolchwyd i Andrew am ei holl waith. 

 

Mewn cyfarfod o Ymddiriedolwyr y 

Cynllun a gynhaliwyd wedi’r Gymanfa 

etholwyd Mr Clive James yn Drysorydd 

y Cynllun i olynu Mr Colin Jones, oedd 

wedi mynegi ei fwriad i roi’r gwaith 

heibio.  Diolchwyd i Colin am ei waith 

fel Trysorydd ers sefydlu’r Cynllun.  Bu 

ei gyfraniad yn werthfawr iawn.  

Diolch, Colin, am dy waith caled fel 

Trysorydd ac am gadw llygaid gofalus 

ar ochr gyllidol y gwaith.  

 

Cymdeithas Undebol 

Llanberis 
Bydd tymor newydd Cymdeithas 

Undebol Llanberis yn agor yn Capel 

Coch am 7.00 o’r gloch nos Fawrth, 

Hydref 25 yng nghwmni’r Glaslanciau, 

o ardal Porthmadog.  Mae croeso 

cynnes i aelodau hen a newydd i’r 

cyfarfod hwn.  Dyma’r eildro i’r parti 

hwn ddod atom, a bydd y rhai ohonoch 

oedd yno’r tro diwethaf yn cofio i ni 

gael noson dda iawn yn eu cwmni.   

 

CIC a CICiau 
Nos Wener yr wythnos hon, Hydref 28, 

noson o Gemau Giamocs fydd gennym 

yn y festri rhwng 7.00 a 8.30 o’r gloch.      

 

Cofiwch am y Cwrs Ieuenctid yng 

Ngholeg y Bala ym mis Tachwedd 

(gweler yr hysbyseb ar gefn Gronyn). 

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 

hordeinio’n flaenor  i  eglwys 

Cefnywaun.  Dymunwn bob bendith 

iddi.  Gobeithio’n fawr y bydd yn 

oedfa i’w chofio a’i thrysori.  Cofiwch 

fod croeso i bawb - yn arbennig 

aelodau Cefnywaun - i’r oedfa hon.  

Dowch yno i gefnogi Marian ac i 

ddangos gwerthfawrogiad iddi am 

dderbyn y swydd. 


