
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Tachwedd 20 

 10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
   5.30 p.m. - Y Gweinidog  

  

Tachwedd 27 

10.00 a.m. a 5.30 p.m. - Y Parchg 

 Iorwerth Jones Owen 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

Rhagfyr 4 

10.00 a.m. - Mr John Hughes (Oedfa’r 

  Adfent) 

11.15 p.m. - Ysgol Sul  

  5.30 p.m. - Gwasanaeth Nadolig 

Undebol yn Eglwys Sant Padarn 

 

Rhagfyr 11 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.15 p.m. - Ysgol Sul  

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

Dy dd Sul ,  Ta chw edd 2 7 : 

Gwasanaethir am 10.00 a 5.30 o’r 

gloch gan y Parchg Iorwerth Jones 

Owen, Caernarfon; a chynhelir yr 

Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.        

REHOBOTH 

Dydd Sul, Tachwedd 27: Ni fydd 

oedfa.   

 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Tachwedd 20 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

    5.00 p.m. - Y Parchg John Owen 

  Bethesda  

 

Tachwedd 27 

 10.00 a.m. - Oedfa Deulu 
   5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Rhagfyr 4 

  9.30 a.m. - Y Gweinidog 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Mr Aled Ifan 

 

Rhagfyr 11 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Mr Arwel Williams 

 

 

 

Plentyn y Nadolig - Diolch yn fawr 
 

Diolch yn fawr iawn am yr holl focsys a baratowyd eleni eto. 

 

Byddaf yn danfon y bocsys fore yfory i Landrillo yn Rhos. 

 

Yno, yn festri capel y Wesleaid, mae yna dim o wirfoddolwyr yn 

brysur yr wythnos hon yn rhoi’r holl focsys egsidiau a gasglwyd o 

bob rhan o Wynedd a Môn a Chonwy mewn bocsys mawr i’w 

cludo i’r plant dramor. 

 

Diolch hefyd am y rhoddion ariannol a dderbyniwyd at y gwaith. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 476 - Dydd Sul, 20 Tachwedd, 2011 

Plant mewn angen 
Diwrnod Plant Mewn Angen oedd hi 

echdoe, ac unwaith eto, llwyddodd 

trefnwyr yr ymgyrch flynyddol hon i 

godi arian sylweddol er mwyn cefnogi 

llu o brosiectau ac elusennau sy’n 

gweithio’n galed er mwyn gwella byd 

miloedd ar filoedd o blant ym mhob 

rhan o wledydd Prydain.  Unwaith eto, 

profwyd mor hael y gall pobl fod yn eu 

cefnogaeth i’r achos arbennig hwn.  

Dros ddeng mlynedd ar hugain a mwy, 

llwyddodd Apêl Plant Mewn Angen i 

ddal dychymyg pobl fel eu bod yn 

cyfrannu miliynau o bunnoedd bob 

blwyddyn at amrywiaeth eang o 

wasanaethau.  Yn sicr, mae’n un o 

nosweithiau pwysicaf y diwydiant 

teledu oherwydd yr holl arian a gaiff ei 

godi er budd plant mewn pob math o 

wahanol anghenion. 

 

Heb amheuaeth, rhan o gyfrinach 

llwyddiant yr Apêl hon yw ei henw.  

Mae’r elusennau sy’n derbyn yr arian 

yn amrywio’n fawr oddi wrth ei gilydd, 

ac yn darparu gwasanaethau ac 

adnoddau gwahanol iawn i’w gilydd yn 

aml.  Ond rywsut, mae’r teitl, ‘Plant 

Mewn Angen’, yn cydio’r cyfan wrth 

ei gilydd mewn ffordd effeithiol a 

chofiadwy.  Mae’r anghenion yn 

wahanol, a rhai yn amlwg yn fwy dwys 

a difrifol na’i gilydd.  Ond mae’r teitl 

trawiadol yn cymell pobl i gyfrannu’n 

hael er mwyn lleddfu’r anghenion hyn.  

Gallwn ddiolch i Dduw am yr haelioni 

hwn a fydd yn gwneud gwahaniaeth 

mawr i filoedd o blant yng Nghymru a 

gweddill gwledydd Prydain. 

 

Fel y dangoswyd nos Wener, gall 

anghenion y plant fod yn gorfforol, 

neu’n emosiynol neu’n gymdeithasol 

neu’n economaidd.  Bydd yr arian a 

gyfranwyd eleni eto’n galluogi nifer 

fawr o fudiadau i geisio diwallu rhai 

o’r anghenion hynny.  Ac yn yr 

eglwysi, rydym ninnau’n ymwybodol 

o’r ffaith fod ar ein plant hefyd 

anghenion ysbrydol.  A dyna pam y 

mae eglwysi ac enwadau yn buddsoddi 

arian ac amser mewn mudiadau a 

chynlluniau sy’n hybu cenhadaeth 

Gristnogol i blant ac ieuenctid ein 

gwlad, fel y gwnawn ni yn yr ardal hon 

gyda Chynllun Efe.  Gwnaed apêl yn 

Llanberis bythefnos yn ôl am arian at 

waith Efe dros y flwyddyn nesaf.  

Diolch yn fawr iawn am bob cyfraniad 

a gafwyd eisoes at y gwaith, a 

gwahoddwn eraill  i  gyfrannu.  

Gobeithio y bydd modd trefnu casgliad 

tebyg yn Neiniolen trwy ddosbarthu 

amlenni casglu yno hefyd cyn bo hir.   

 

Gyda chefnogaeth ariannol aelodau 

eglwysig y fro hon, gall Cynllun Efe 

gynnal ac ehangu ei genhadaeth 

bwysig.  Onid yr argyhoeddiad hwn 

bod gan blant anghenion ysbrydol a 

barodd i’r eglwysi gynnal ysgolion Sul 

a chyfarfodydd eraill ar hyd y 

blynyddoedd i’w dysgu am yr Efengyl 

ac am yr Iesu?   

 



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 y gan y Parchg John 

Owen, Bethesda.   

 

Cynhelir Oedfa Deulu yn Capel Coch 

am 10.30 o’r gloch, a byddaf fi’n 

arwain yr oedfa am 5.30 o’r gloch. 

 

Byddaf yn arwain yr oedfa yn Rehoboth 

am 2.00 o’r gloch.  

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr 

Elwyn Morris, Oakfield, Ffordd Capel 

Coch, Llanberis yn Ysbyty Eryri; a Mrs 

Jennie Goldsworthy, Hafod Oleu, 

Deiniolen yn Ysbyty Gwynedd.  Daeth 

Mrs Annie Wilson Evans, Manod, 

Ffordd Capel Coch i Blas Pengwaith 

ddechrau’r wythnos, ond mae yn ei hôl 

yn Ysbyty Gwynedd eto ers nos Wener, 

gwaetha’r modd. 

Moli 
Cynhaliwyd Oedfa MOLI yn Capel 

Coch nos Sul diwethaf ac roedd 

gwerthfawrogiad o’r oedfa unwaith eto.  

Edrychwn ymlaen at y MOLI nesaf, am 

5.00 o’r gloch, yr ail nos Sul ym mis 

Rhagfyr, sef Rhagfyr 11.   

 

Oedfa Deulu 

Llanberis 
Croeso cynnes iawn i bawb sydd yn yr 

Oedfa Deulu yn Llanberis y bore ’ma.  

Edrychwn ymlaen at gael addoli Duw 

gyda’n gilydd unwaith eto.     

 

CIC a CICiau 
Cynhelir CIC a CICiau yn Capel Coch 

nos Wener nesaf, Tachwedd 25, rhwng 

7.00 a 8.30 o’r gloch.  Cofiwch ddweud 

wrth yr ieuenctid am y cyfarfod, a 

gweddiwch dros y gwaith pwysig hwn.   

 

Oedfa Deulu 

Deiniolen 
Cynhelir Oedfa Deulu yn Neiniolen 

am 10.00 o’r gloch, ddydd Sul nesaf, 

Tachwedd 27.  Croeso cynnes i bawb. 

Edrychwn ymlaen at gael eich cwmni a 

chwmni plant yr Ysgol Sul yn yr oedfa 

hon unwaith eto.   

 

Cymdeithas Undebol 

Deiniolen 
Cynhel i r  Cymdei thas  Undebol 

Deiniolen yn Nhy Elidir, am 7.00 o’r 

gloch, nos Lun, Tachwedd 28 yng 

nghwmni’r gofaint, Ann Catrin, 

Glynllifon.  Mae croeso cynnes i bawb 

i’r cyfarfod hwn. 

 

Canu Plygain 
Y llynedd, cafwyd gwasanaeth o ganu 

Plygain yn Eglwys Sant Peris yn Nant 

Peris a bwriedir cynnal cyfarfod tebyg 

eleni eto.  Anfonwyd y neges hon atom 

am gyfarfod sydd i’w gynnal bnawn Sul 

nesaf i baratoi at y cyfarfodydd Plygain 

yn yr ardal.    

 

Mae diddordeb newydd yn y traddodiad 

canu Plygain mewn gwahanol rannau o 

Gymru a bydd rhai gwasanaethau yn 

digwydd yng ngogledd Arfon eleni. I’r 

diben o ddysgu mwy am y traddodiad a 

dysgu rhai o’r hen garolau, cynhelir 

Gweithdy Canu Plygain yn Galeri, 

Caernarfon brynhawn Sul, Tachwedd 

27ain, rhwng 1.30 a 4.30 o’r gloch, o 

dan nawdd Cwmni Cyhoeddi Gwynn, 

cyhoeddwyr y gyfrol ‘Hen Garolau 

Cymru’. Os yn bosibl, cofrestrwch   

ymlaen llaw trwy ffonio 01286 830708 

n e u  t r w y  a n f o n  e - b o s t  a t 

gwynn@gwynn.co.uk.  

 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Tachwedd 23: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Tachwedd 27: Cynhelir 

Oedfa Deulu am 10.00 o’r gloch a 

gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 

Gweinidog.   

  

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Tachwedd 23: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Gwener, Tachwedd 25: Ffair 

Nadolig yn y festri am 2.00 o’r gloch. 

Nos Wener, Tachwedd 25: CIC a 

CICiau yn y festri am 7.00 o’r gloch. 

Oedfa undebol 
Cynhelir  Gwasanaeth Undebol, 

‘Nadolig ar Lafar ac ar Gân’, yn Eglwys 

Sant Padarn am 5.30 o’r gloch nos Sul, 

Rhagfyr 4. 

 

Gwneir casgliad er budd Cynllun Efe.   

 

Cymerir rhan gan Lleisiau Lliwedd a 

Chôr Meibion Peris. 

 

Bydd yn gyfle cynnar i’r eglwysi a’r 

gymuned ddathlu’r Nadolig gyda’i 

gilydd.   

 

Croeso cynnes i bawb. 

Ffair Nadolig 
 

yn festri Capel Coch  

 

am 2.00 o’r gloch  

 

brynhawn Gwener  

yr wythnos hon 

 

Tachwedd 25. 
 

er budd Cronfa’r Capel 
 

 

Bydd y trefnwyr yn falch iawn o 

dderbyn rhoddion at y Ffair - 

unrhyw nwyddau ‘bron yn 

newydd’ i’w gwerthu ar y 

stondinau; cacennau a mins peis 

a picls ac ati; tuniau a phacedi 

bwyd ar gyfer yr hamperi. 

mailto:gwynn@gwynn.co.uk

