
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Mai 26 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu  
  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Mehefin 2 
10.00 a.m. - Mr Euron Hughes 

 11.15 a.m. - DIM YSGOL SUL  

  5.00 p.m. - Mr Huw Tegid Roberts 

   

Mehefin 9 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Cwrs Plant Coleg  y Bala, Mai 17–19 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Mai 26 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Y Parchg Trefor Jones 

 

Mehefin 2 
  9.30 a.m. - Y Gweinidog 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Mehefin 9 
  Taith Feicio yr Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Mr Arwel Williams 

Plant Capel Coch efo plant Llanrug a Bethel yr wythnos ddi-

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 547 – Dydd Sul, 26 Mai, 2013 

Welsoch chi’r gair ‘OS’ (neu ‘IF’) ar 

bosteri a baneri neu mewn hysbysebion 
papur newydd dros y misoedd 

diwethaf?  Enw yw hwn ar ymgyrch a 

drefnwyd dros y misoedd diwethaf gan 

fwy na 200 o elusennau, yn cynnwys 

mudiadau Cristnogol fel Tearfund, 

Cymorth Cristnogol a Cafod, er mwyn 

pwyso ar lywodraethau i wneud eu 

rhan er sicrhau ‘Digon o Fwyd i 

Bawb’.   

Mae pawb sy’n gyfarwydd â’r ymgyrch 

wedi clywed llawer am alwad OS i’r 

G8 weithredu dros yr 1 mewn 8.  Ond 

beth yw’r G8 a beth yw’r 1 mewn 8?  

Y G8 yw fforwm yr 8 gwlad 
gyfoethocaf yn y byd (Yr Almaen, 

Canada, Ffrainc, Japan, Rwsia, Y 

Deyrnas Unedig, Yr Eidal a’r Unol 

Daleithiau).  Bydd y fforwm yn 

cyfarfod nesaf yng Ngogledd Iwerddon 

ganol mis Mehefin.  Mae Ymgyrch OS 

yn galw ar arweinwyr a 

llywodraethau’r G8 i weithredu dros yr 

1 mewn 8. 

Ond pwy yw’r 1 mewn 8?  Dywed 

ymgyrch OS ‘y bydd 1 o bob 8 o bobl y 

byd yn mynd i’r gwely’n newynog 

heno’.  Galwad sydd gan yr ymgyrch 
felly ar wledydd cyfoethog y byd i 

weithredu er sicrhau digon o fwyd i’r 

bobl hyn.  

Ond pam ‘OS’ fel enw i’r ymgyrch?  

Neges fawr yr ymgyrch hon yw y bydd 

yna ddigon o fwyd i bawb OS bydd 

llywodraethau a gwledydd cyfoethog y 

bydd yn gofalu am 4 peth.  Bydd 

digon o fwyd i bawb  

1. Os caiff arian cymorth ei wario yn 

y llefydd iawn 

2. OS bydd gan bobl y tir sydd ei 

angen arnynt i dyfu cnydau 

3. OS bydd cwmniau a llywodraethau 

yn gweithredu’n agored a gonest 

4. OS bydd llywodraethau’r byd yn 

derbyn y trethi sy’n ddyledus 

iddynt. 

Dyma’r pedwar peth y mae’r ymgyrch 

wedi bod yn tynnu sylw atynt ac yn 

pwyso ar Lywodraeth San Steffan a’r 

G8 i fynd i’r afael â hwy’r mis nesaf er 

mwyn yr 1 o bob 8. 

Mae pob un o’r elusennau wedi bod yn 

pwyso ar eu cefnogwyr i fod yn rhan 

o’r ymgyrch trwy weithredu, gan 

bwyso er enghraifft ar eu haelodau 

seneddol i alw ar Lywodraeth y 

Deyrnas Unedig i wneud ei rhan.  Mae 

Tearfund yn un o’r mudiadau 

Cristnogol sy’n annog ei gefnogwyr 

hefyd i weddio dros yr ymgyrch, dros 

drafodaethau’r G8 yng Ngogledd 

Iwerddon a’u hymateb wedi hynny, a 

thros yr 1 o bob 8 o bobl y byd sy’n 

dioddef newyn ac yn byw bob dydd â 

chanlyniadau’r newyn hwnnw.  

OS 



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 Sul arall.  

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 Parchg Trefor Jones, 

Caernarfon.  Croeso cynnes iddo a 

diolch am  ei wasanaeth. 

 
Cynhelir Oedfa Deulu yn Llanberis am 

10.30 o’r gloch, ac oedfa MOLI am 

5.00 o’r gloch.    

 
Nid oes oedfa yn Rehoboth. 

 

Cofion 
Anfonwn ein dymuniadau gorau i Mr 

Elwyn Searell Jones, Dwyfor, Nant 

Peris sydd yn Ysbyty’r Royal yn 

Lerpwl, a Mr Ernest Jones, Hafan, 

Porth y Gogledd, Deiniolen sydd wedi 

bod yn Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar. 
 

Dymuniadau gorau at bawb sydd heb 

fod yn dda ar hyn o bryd.   

Cymorth Cristnogol 
Diolch unwaith eto i bawb a fu’n helpu 

gyda chasgliad Wythnos Cymorth 

Cristnogol ganol y mis.   

 

Cyfanswm y casgliad yn Neiniolen 

oedd £750.  Diolch yn fawr iawn i’r 
trefnyddion Neville a Jane Thorman 

Jones a’r casglyddion am eu gwaith.  

 

Hyd yma, daeth £782.41 i law yn   

Llanberis ond mae rhagor i ddod. 

 

Nant Padarn 
Cafwyd Cyfarfod Eglwysig i aelodau 

Nant Padarn nos Fercher diwethaf, Mai 

22 i drafod safle Nant Padarn.  Diolch i 
bawb a ddaeth yno ac i bawb oedd wedi 

ymddiheuro am fethu bod yn bresennol. 

 

Cafwyd trafodaeth fuddiol iawn a 

phenderfynwyd ein bod yn mynd ati ar 

unwaith i geisio caniatad i ddymchwel 

adeiladau Nant Padarn (y ty capel a’r 

festri), gan glirio’r safle cyfan a’i droi 

yn faes parcio.   

 

Os cawn ganiatad Cyngor Gwynedd a’r 

Comisiynwyr Elusennau i wneud hyn 

byddwn yn datrys problem yr adeiladau 

ac yn diogelu’r safle i eglwys Nant 

Padarn.   

 

Rhaid cael caniatad y Comisiynwyr 
Elusennau i ddefnyddio peth o’r arian 

sydd wedi ei fuddsoddi gan Nant 

Padarn i wneud hyn, ond gobeithiwn eu 

perswadio y byddwn yn cael arian yn ôl 

trwy godi tâl am barcio ar y safle. 

 

Ers nos Fercher, rydym wedi cysylltu 

â’r cyfreithwyr, Undeb yr Annibynwyr, 

syrfewr, a chwilio am brisiau ar gyfer 

gwneud y gwaith yn y gobaith o gael 

trefn ar bethau mor fuan â phosibl.  

CICiau 
Cawsom noson ychwanegol yn CICiau 

echnos.  Mae Cyfarfodydd Blynyddol 

Undeb yr Annibynwyr yn dod i Fangor 

y mis nesaf a bydd un cyfarfod yn sôn 

am waith eglwysi Cyfundeb Gogledd 

Arfon.  Roedd y trefnwyr yn awyddus i 

sôn am CICiau yn y cyfarfod ac felly 

daeth dwy wraig i ffilmio’r hogiau’n 

sôn am CICIau.    

 

   Pwyllgor Cymdeithas 
Cynhelir Pwyllgor Cymdeithas Undebol 

Llanberis yn Capel Coch ar ddiwedd y 

Bore Coffi ddydd Mawrth, Mehefin 11.    

Fe ddechreuwn y pwyllgor felly 

oddeutu 11.45 o’r gloch a byddwn yn  
trefnu rhaglen y Gymdeithas ar gyfer y 

tymor nesaf.  Byddwn yn falch iawn o 

gael awgrymiadau am siaradwyr gwadd 

a nosweithiau ar gyfer y Gymdeithas.  

Croeso cynnes i bawb i’r pwyllgor. 

 

Taith feicio 
Bydd Ysgol Sul Deiniolen yn cynnal y 

Daith Feicio a ohiriwyd ym mis Mai 
ddydd Sul, Mehefin 9 er budd Cymorth 

Cristnogol a Thŷ Gobaith.  Pob hwyl i 

bawb a fydd yn cymryd rhan. 

 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Dydd Sul, Mehefin 2:  Y Gweinidog 

am 9.30 a 5.00 o’r gloch. 

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Dydd Sul, Mehefin 2:  Mr Euron 

Hughes am 10.00 o’r gloch a Mr Huw 

Tegid Roberts am 5.00 o’r gloch.  DIM 

YSGOL SUL.    

 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Mai 26:  Dim oedfa 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â Glyn a 

Iona Richards, 5 Tai Caradog, Deiniolen 

yn eu profedigaeth lem o golli ŵyr, 

Dyfed Ellinson, Brynsiencyn, yn 27 

mlwydd oed ddydd Sul diwethaf.  

Gobeithio’n fawr y cewch bob nerth a 

chysur yn eich profedigaeth annisgwyl. 

 

Blaenoriaid 
Yn ystod yr oedfaon yn Capel Coch  

heddiw byddwn yn gofyn i aelodau 

Capel Coch bleidleisio dros yr egwyddor 

o ddewis blaenoriaid newydd.  Ni 

fyddwn yn enwi neb heddiw, ond yn 

unig ddangos ein bod o blaid y syniad.  

Bydd angen aros tan ar ôl cyfarfod nesaf 

yr Henaduriaeth ym mis Gorffennaf cyn 

y gallwn ddewis blaenoriaid, ac mae’n 

debyg felly mai ym mis Medi y gwneir 

hynny.   

 

Penblwydd Hapus 
Penblwydd Hapus i Miss Louie 

Pritchard, 20 Dol Eilian, Llanberis a 

fydd yn dathlu ei phenblwydd yn 90 oed 

ddydd Sadwrn nesaf, Mehefin 1. 

 

Cwrs Plant 
Aeth deg o blant Capel Coch i’r Cwrs 

Plant yng Ngholeg y Bala dros y Sul 

diwethaf.  Diolch yn fawr iawn i 

Andrew am fynd yno gyda nhw. 

Roedd yn amlwg wrth iddynt gyrraedd 

adref bnawn Sul eu bod wedi mwynhau 

eu hunain yn fawr ac eisoes yn sôn am 

fynd eto’r flwyddyn nesaf!  Roedd yn 
amlwg hefyd o’r hyn a glywais eu bod 

wedi ymddwyn yn ardderchog unwaith 

eto.  Cawn gyfle i holi’r plant am y Cwrs 

yn yr Oedfa Deulu heddiw. 


