
Rheithor newydd y Bala 

 

Ddydd Sul, 14 Hydref, bydd y Parchedig Ddoethur Carol Roberts yn dechrau ar ei gweinidogaeth 

newydd fel Rheithor y Bala gyda gwasanaeth croeso dan arweiniad Esgob Llanelwy, y Gwir Barchedig 

Gregory Cameron. Bydd y gwasanaeth yn cael ei gynnal yn Eglwys Crist, y Bala, am 15:30. 

 

Mae'r Parchedig Carol Roberts wedi byw yng Ngwynedd drwy gydol ei bywyd. Yn wreiddiol o 

Lanymawddwy, symudodd Carol gyda'i theulu i Bentir, ger Bangor, pan oedd hi'n dri mis oed. Aeth i 

Ysgol Gynradd yr Eglwys yn Llandegai, Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda a Phrifysgol Bangor. 

Yn 2007 cafodd Carol ei hordeinio’n ddiacon yn Eglwys Gadeiriol Bangor, a'i hordeinio’n offeiriad yn 

2008. Gwasanaethodd ei churadiaeth ym Mywoliaeth Reithorol Bangor cyn symud yn 2011 i fod yn 

offeiriad mewn gofal ym mhlwyfi Llanberis, Llanrug a Llandinorwig. Yn ddiweddarach, yn 2015, daeth 

Carol yn Ficer ac yn Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Eryri, gan ychwanegu cymunedau Penisa’rwaun 

a Llanddeiniolen at ei gofal bugeiliol. 

Mae Carol wedi bod yn briod â Dafydd am chwech ar hugain o flynyddoedd, ac yn ei hamser hamdden 

mae hi'n mwynhau cerdded y mynyddoedd, nofio yn y môr gyda Mollie, ei hadargi melyn, garddio, 

darllen, a threulio amser gyda theulu a ffrindiau. 

'Mae Dafydd a minnau’n edrych ymlaen at wneud y Bala yn gartref i ni, ac at ddod i adnabod pobl yn 

yr ardal hyfryd hon', meddai’r Parchedig Carol Roberts. 'Rwy'n edrych ymlaen at weinidogaethu ymhlith 

pobl Ardal Genhadaeth Penedeyrn, ac at weithio gyda'r tîm gweinidogaeth yn yr Ardal Genhadaeth er 

gogoniant Duw ac er lles teyrnas Dduw.'  

Dywedodd Esgob Gregory Cameron, 'Mae'n bleser croesawu offeiriad profiadol fel Carol atom o 

esgobaeth Bangor. Mae pobl y Bala wedi aros yn amyneddgar am eu Rheithor newydd, ac rydym yn 

edrych ymlaen at bethau gwych.' 

Ffotograff ynghlwm o Carol Roberts 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Carol Roberts:  

parchcarolroberts@yahoo.co.uk  
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