
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Ebrill 22 

10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.30 p.m. - Y Gweinidog 

 

Ebrill 29 
10.00 a.m. - Y Parch Harri Parri 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.30 p.m. - Y Parch Harri Parri 

 

Mai 6 

10.00 a.m. - Y Parch Dafydd Hughes 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.30 p.m. - Y Parch Dafydd Hughes 

 

Mai 13 

10.00 am. - Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Lun, Ebrill 23: Cynhelir  Swper y 

Gymdeithas Undebol yng Nghlwb 

Golff Caernarfon am 7.00 o’r gloch, 

yng nghwmni’r Parchg a Mrs Idris 

Thomas.  Y bws i gychwyn o Rydfadog 

am 6.15 o’r gloch. 

Dydd Sul, Ebrill 29: Cynhelir yr Ysgol 
Sul am 11.15 o’r gloch.  Gwasanaethir 

am 5.00 o’r gloch gan y Parchg W R 

Williams, Y Felinheli.      

  

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Wener, Ebrill 27: Cynhelir CIC a 

CICiau yn Capel Coch am 7.00 o’r 

gloch. 

Dydd Sul, Ebrill 29: Cynhelir yr Ysgol 

Sul am 11.15 o’r gloch.  Gwasanaethir 

am 10.00 a 5.30 o’r gloch gan y Parchg 
Harri Parri, Caernarfon.       

 

 REHOBOTH 

Dydd Sul, Ebrill 29: Ni fydd oedfa.   

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Ebrill 22 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

 5.00 p.m. - Mr J O Roberts 

  Bethesda 

  

Ebrill 29 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

 5.00 p.m. - Y Parchg W R Williams 

 

Mai 6 

10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

 5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Mai 13 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg Reuben Roberts 

 

 
“Rho i ni lawenydd gynifer o 

flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer 

o flynyddoedd ag y gwelsom 

ddrygfyd" (Salm 90:15).  
Trip Wrecsam 

 

Elw at y gwelliannau 

 i festri Ebeneser, Deiniolen 
 

dydd Sadwrn, Ebrill 28  
 

 

Bws yn cychwyn  

o Ddeiniolen 

am 8.15 y bore 

 

Enwau i Mrs Neillie Parry 

872469 

 
“Rho i ni lawenydd gynifer o 

flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer 

o flynyddoedd ag y gwelsom 

ddrygfyd" (Salm 90:15).  

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 497 - Dydd Sul, 22 Ebrill, 2012 

O wirfodd calon 

Unwaith neu ddwy y bum yn Llangwm 

erioed, ond rwy’n tybio mai pentre 

digon tawel ydi o.  Mae Mochdre 

ychydig yn fwy cyfarwydd i mi gan yr 

arferem fynd trwyddo cyn adeiladu’r 

A55 newydd.  Mae’n ddigon dieithr i 

mi, ond hyd y gwn i mae hwnnw’n 

ddigon digyffro fel arfer.  Ond mae 

Llannefydd yn gyfarwydd iawn i mi, a 

gwn yn iawn mai lle braf a thawel ydi o.  

Ond am gyfnod byr nôl yn niwedd y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd 

pethau’n wahanol yn y tri lle.   

Cafwyd protestiadau ffyrnig yn 

Llangwm a Mochdre yn 1887 ac yn 

Llannefydd yn 1888.  Dyma ‘Ryfel y 

Degwm’ a gododd o’r anfodolonrwydd 

cynyddol pobl i dalu degfed rhan o’u 

hincwm blynyddol i’r Eglwys Wladol.  
Bu raid cael milwyr i ddelio â’r 

protestwyr ac i amddiffyn y rhai a 

gasglai’r arian.  Ond o ganlyniad i’r 

protestiadau, rhoddwyd y cyfrifoldeb 

am dalu’r degwm ar y landlordiaid yn 

hytrach na’r tenantiaid, er rhyddhad i’r 

gweithwyr.   

Mae’n debyg mai’r peth tebycaf a 

welsom ni i’r helyntion hynny oedd y 

protestiadau yn erbyn ‘Treth y Pen’ 

Llywodraeth Margaret Thatcher, a 

gyflwynwyd yn yr Alban yn 1989 ac 

yng Nghymru a Lloegr yn 1990.  Bu 

raid i’r llywodraeth honno ildio i’r farn 

gyhoeddus a dileu’r dreth 

amhoblogaidd erbyn 1993.   

Go brin, fodd bynnag, y gwelwn ni’r 
fath beth â ‘Rhyfel Hanner Degwm’ yn 

dilyn galwad yr Esgob Andy John ym 

Mangor yr wythnos ddiwethaf i 

aelodau’r Eglwys yng Nghymru roi 5% 

o’u cyflog i’r Eglwys.  Mi fydd yna 

gwyno, fel a gafwyd ar dudalennau’r 

Daily Post ddoe.  Ond fydd yna ddim 

mwy na hynny am y rheswm syml mai 

peth gwirfoddol yw cyfraniadau 

ariannol i’r Eglwys yng Nghymru fel i 

eglwysi pob enwad arall heddiw.   

Pwysleisio wna’r Esgob ddysgeidiaeth 

Y Beibl fod aelodau’r Eglwys i 

gyfrannu’n ôl eu gallu at ei gwaith.  

Ond hanner arall y stori yw eu 

dymuniad i gyfrannu o sylweddoli 

cymaint a gawsant gan Dduw.  Ac yn 

hyn o beth, dylid cofio un peth am 

brotestwyr Rhyfel y Degwm.  Roedd y 
mwyafrif ohonynt yn gwrthwynebu 

talu’r Degwm, nid am eu bod yn 

amharod i gyfrannu at waith yr Efengyl 

ond am mai anghydffurfwyr oeddent 

erbyn hynny.  Roeddent yn cyfrannu 

o’u gwirfodd at eu heglwysi 

anghydffurfiol, ac yn gwrthod cyfrannu 

at Eglwys Wladol nad oeddent yn 

perthyn iddi.  (Yn y pen draw, 

arweiniodd eu protestiadau at 

ddatgysylltu’r Eglwys oddi wrth 

Eglwys Loegr a sefydlu’r Eglwys yng 
Nghymru.)  Feiddiwn ni ein herio’n 

hunain i gyfrannu at waith ein heglwys 

yn ôl ein gallu ac mewn ffordd sy’n 

cyfateb i’r pethau a roddodd Duw i ni? 



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 

neu gronyn.org 

Heddiw 
Croeso cynnes i oedfaon y Sul unwaith 

eto.  Boed bendith Duw ar ein 

haddoliad heddiw.  

 
Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am  

10.15 o’r gloch, a gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan Mr J O Roberts, 

Bethesda.  Estynnwn groeso cynnes 

iddo, a diolch am ei wasanaeth. 

 

Cynhelir Oedfa deulu yn Capel Coch 

am 10.30 o’r gloch a gwasanaethir am 

5.30 o’r gloch gan y Gweinidog. 

 

Gwasanaethir yn Rehoboth am 2.00 o’r 

gloch gan y Gweinidog. 
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr      
Elwyn Morris, Oakfield, Ffordd Capel 

Coch, Llanberis a Mr Owie Jones, 3 Tai 

Gweledfa, Deiniolen yn Ysbyty Eryri; a 

Mrs Myfanwy Thomas, Bron Wyddfa, 

Nant Peris; Mrs Eirlys Williams, 3  

Pentre Helen a Mr Ieuan Williams, 

Rhydfadog, Deiniolen yn Ysbyty 
Gwynedd.  Ar ôl ychydig ddyddiau yn 

Ysbyty Bryn Beryl ym Mhwllheli mae 

Mrs Elisabeth Griffiths, Rallt Goch   

Ceunant, Llanberis yn ei hôl yn Ysbyty 

Gwynedd, a dymunwn wellad buan iddi 

hithau.  Dymuniadau gorau hefyd i 

Miss Cis Rowlands, Corlan y Bont, 

Deiniolen a fu yn Ysbyty Gwynedd yn 

ystod yr wythnos a Mrs Olga Williams, 

Rhes y Graig, Llanberis.   

 

Bws i Wrecsam 
Bydd trip arall yn mynd o Ddeiniolen i 

Wrecsam ddydd Sadwrn, Ebrill 28 

gyda’r elw at gronfa adeiladau 

Ebeneser.  Bydd y bws yn cychwyn o 
Ddeiniolen am 8.15 o’r gloch y bore.  

Rhowch eich enw i Mrs Neillie Parry os 

gwelwch yn dda er mwyn archebu lle ar 

y bws (872469). 

 

Cinio’r Gymdeithas 
Cynhaliwyd Cinio Cymdeithas Undebol 

Llanberis yng Ngwesty’r Dolbadarn, 

nos Fawrth diwethaf, a diolchwn am y 

croeso a gawsom gan Mr Aneurin Jones 

a staff y gwesty unwaith eto.  Roedd y 

bwyd yn arbennig o dda, a chafwyd 

noson hwyliog iawn.  Croesawyd y 

Parchg Harri Parri a Mrs Nan Parri 

atom o Gaernarfon, a chafwyd sgwrs 
ddiddorol gan Mr Parri am William 

Williams, Pantycelyn.  Cychwynodd 

trwy ddangos cyllell bren ag arni’r gair 

Pantycelyn oedd wedi ei rhoi iddo gan 

gyfaill a honnai i’r gyllell fod yn eiddo 

i’r Pêr Ganiedydd o ffermdy Pantycelyn 

unwaith.  Soniodd wedyn am bethau 

eraill a fu’n eiddo i Bantycelyn y 

byddai wedi hoffi eu gweld.  Trwy’r 

cyfan rhoddwyd i ni ddarlun effeithiol o 

Bantycelyn a’i gyfraniad mawr.  
Diolchwyd iddo gan Mr Colin Jones. 

Bws i’r Eisteddfod  
Mae Pwyllgor Cymanfa’r Annibynwyr 

am drefnu bws i’r oedfa yng 

Nglynllifon fore Sul, Mehefin 3, ac 

felly byddai’n help mawr i ni gael gwy-
bod faint sy’n debygol o ddod  i’r 

oedfa.   

 

Cronfa Gronyn 
Diolch  yn fawr iawn am bob rhodd a 

dderbyniwn i Gronfa Gronyn.  Mae’r 

cyfan yn help i dalu am gost argraffu 

Gronyn bob Sul.   

 

Gellir cyfrannu at y Gronfa unrhyw 

adeg, a gwerthfawrogwn bob cyfraniad 

a dderbyniwn.   

 

Y gobaith yw bod cymaint o bobl â 

phosibl yn derbyn Gronyn.  Felly, os 
gwyddoch am rywun a fyddai’n hoffi 

derbyn copi yn wythnosol, ond nad 

yw’n ei dderbyn ar hyn o bryd, cofiwch 

roi gwybod i ni.   

gronyn.org 
Cofiwch hefyd bod Gronyn i’w weld ar 

wefan yr Ofalaeth.  Mae’r wefan yn 

rhoi gwybodaeth am holl gyfarfodydd 

ac oedfaon yr eglwysi o ddydd i ddydd.  

Mae’n ddigon rhwydd dod o hyd i’r 

wefan - www.gronyn.org (neu 

gronyn.wordpress.com).  
 

Beth am roi gwybod i ffrindiau a theulu 

am y wefan?  Gall fod yn arbennig o 

werthfawr i bobl o’r ardal sy’n byw 

mewn rhannau eraill o’r wlad neu 

mewn gwledydd eraill.  

 

Mae’n ffordd hwylus iddynt wybod am 

yr hyn sy’n digwydd o fewn yr 

Ofalaeth.   

 

Cinio Blynyddol  
Cynhelir Cinio Cymdeithas Undebol 

Deiniolen yng Nghlwb Golff Caernarfon 

nos yfory, nos Lun, Ebrill 23.  Bydd y 

bws yn cychwyn o Rydfadog am 6.15 
o’r gloch.  Y gwesteion fydd y Parchg a 

Mrs Idris Thomas, Deiniolen.   

 

Edrychwn ymlaen noson ddifyr i ddod â 

thymor y Gymdeithas i ben am 

flwyddyn arall.   

 

Angladdau 
Cynhaliwyd dau angladd yn Capel Coch 

yr wythnos ddiwethaf.  Cynhaliwyd 

angladd Miss Patricia Williams, 5 Stryd 

y Dwr, ddydd Mercher, Ebrill 18, ac 

angladd Mrs Olwen Roberts, Argoed, 

Stryd Warden, ddydd Gwener, Ebrill 20.  

Estynnwn ein cydymdeimlad i’r 
teuluoedd yn eu galar.  Diolch yn fawr 

Dr William Munro a Mrs Bethan 

Holding am eu gwasanaeth wrth yr 

organ.   

 

Diolch hefyd i bawb am bob help i gael 

y festri’n barod a chynnes ar gyfer y 

gwasanaethau.    

Oedfa’r Eisteddfod 
Bydd oedfa ym Mhafiliwn Eisteddfod yr 

Urdd yng Nglynllifon fore Sul, Mehefin 

3.  Mae cyfle i blant Ysgol Sul fod yn 
rhan o gôr a fydd yn canu dwy gân 

ynddi.  Caiff plant cynradd Blynyddoedd 

3, 4, 5 a 6 (a blynyddoedd cynnar yr 

Ysgol Uwchradd hefyd os dymunant) 

gymryd rhan.  Bydd cyfle i ddysgu’r 

caneuon yn yr Ysgol Sul cyn hynny.  

Cynhelir ymarferion yn Theatr Seilo, 

Caernarfon, am 1.00 o’r gloch, ddydd 

Sul, Mai 20, ac yna ym Mhafiliwn yr 

Eisteddfod am 4.30 o’r gloch, ddydd 

Iau, Mai 31. 


