
Dewis blaenoriaid 
Cynhelir y bleidlais i ethol blaenoriaid 

newydd i eglwys Cefnywaun yn ystod 

yr oedfa nos Sul, Mehefin 19.  A wnaiff 

pawb o’r aelodau wneid ymdrech ar-

bennig i fod yno’r noson honno os 

gwelwch yn dda.  Bydd cynrychiolwyr 

yr Henaduriaeth yn arolygu’r bleidlais. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Mehefin 1: Cynhelir 

Cyfarfod Gweddi Efe yn Capel Coch 

am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Mehefin 5: Gwasanaethir 

gan y Gweinidog am 9.30 a 5.00 o’r 

gloch.  Bydd yr Ysgol Sul am 10.15 o’r 

gloch.  Bydd Cymanfa’r Anibynwyr yn 

Ysgol Penisarwaun am 2.00 o’r gloch.  

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Mehefin 1: Cynhelir 

Cyfarfod Gweddi Efe yn Capel Coch 

am 7.00 o’r gloch. 

Dyda Sul, Mehefin 5: Oedfaon am 

10.00 a 5.30 o’r gloch dan arweiniad y 

Parchg Hugh Pritchard, Llangefni.  

Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  

Bydd Cymanfa’r Anibynwyr yn Ysgol 

Penisarwaun am 2.00 o’r gloch. 

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Mehefin 5: Cynhelir 

Cymanfa’r Anibynwyr yn Ysgol 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Mai 29 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Mr Aled Ifan 

  Bangor 

 

Mehefin 5 

9.30 a.m. a 5.00 p.m. - Y Gweinidog 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

 2.00 p.m. - Cymanfa’r Annibynwyr yn 

  Ysgol Penisarwaun  

 

Mehefin 12 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

 5.00 p.m. -  

 Y Parchg Iorwerth Jones Owen 

 Caernarfon  

  

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Mai 29 

10.00 a.m. a 5.30 p.m. 

 Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

Mehefin 5 

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

  Pritchard, Llangefni 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

2.00 p.m. - Cymanfa’r Annibynwyr yn 

  Ysgol Penisarwaun  

 

Mehefin 12 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

5.00 p.m. - Oedfa Moli  

Noson Beldroed  
 

Cynhelir Cystadleuaeth Beldroed  

 

i blant Blwyddyn 4 –6 

 

Ar Gae Ysgol Gynradd Llanrug 

 

Nos Wener, Mehefin 10 

 

7 pm—9 pm  

 

Trefnwyd gan Gynllun Efe 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 456 - Dydd Sul, 29 Mai, 2011 

Cydnabod bai 

Mae’n anodd cydymdeimlo efo rhai 

pobl hyd yn oed pan ydyn nhw’n 

mynnu eu bod yn ddiniwed ac yn cael 

cam.  Roedd hynny’n sicr yn wir yr 

wythnos ddiwethaf wrth i ni glywed 

am ddau ddyn gwahanol iawn i’w 

gilydd ar lawer ystyr: y naill yn 

gymharol ddinod o Sir Benfro, a’r llall 

yn fyd enwog o Serbia. 

Cafodd John Cooper ei garcharu am 

oes am lofruddio pedwar o bobl ac am 

gyflawni nifer o droseddau difrifol 

eraill.  Ond wrth i’r barnwr ei 

ddedfrydu, roedd Cooper yn gweiddi ar 

ei draws ac yn mynnu ei fod yn 

ddieuog a’i fod wedi cael cam yn y 

llys.  O gofio difrifoldeb y troseddau, a 

bod y rheithgor wedi ei ddyfarnu’n 

euog o’r holl gyhuddiadau yn ei erbyn, 

anodd iawn oedd cydymdeimlo ag o. 

Roedd yr un mor anodd cydymdeimlo 

â Ratko Mladic, y cyn arweinydd 

milwrol Serbaidd a gafodd ei ddal wedi 

cyfnod o un mlynedd ar bymtheg ar 

ffo.  Ymysg y troseddau y cyhuddwyd 

Mladic ohonynt gan Lys Troseddol y 

Cenhedloedd Unedig y mae llofruddio 

8,000 o ddynion a bechgyn yng 

nghyflafan Srebrenica yn 1995 yn 

ystod y rhyfel yn Bosnia.  Roedd ei 

deulu a’i gyfreithwyr yn mynnu nad 

yw Mladic yn ddigon iach i allu sefyll 

ei brawf gerbron y Llys Rhyngwladol 

yn Yr Hague yn Yr Iseldiroedd.  Mae’r 

ddadl honno wedi ei gwrthod erbyn 

hyn, a da hynny.  Gwael neu beidio, 

dylai’r gwr hwn sefyll ei brawf gan 

mor ddychrynllyd y troseddau y caiff 

ei gyhuddo ohonynt. 

A derbyn bod angen i Ratko Mladic 

ddod gerbron y Llys i’w amddiffyn ei 

hun, mae’r ddau achos yn dangos mor 

gyndyn yw pobl o gydnabod bai.  Yn 

ôl pob tystiolaeth, mae John Cooper yn 

wr hynod o beryglus ac yn euog o 

droseddau erchyll, ac eto, mae’n 

mynnu iddo gael cam.  Mae Mladic 

yntau’n mynnu ei fod yn ddieuog er 

gwaethaf pob tystiolaeth honedig yn ei 

erbyn.   

Ond ni ddylai ymateb Cooper na 

Mladic ein synnu chwaith.  Oherwydd, 

onid un o’r pethau mwyaf naturiol i 

bechaduriaid yw gwrthod cydnabod 

beiau.  Mae gwadu cyfrifoldeb am bob 

math o droseddau yn dod yn naturiol 

iawn i bobl.  A’r gwir plaen yw mai 

felly y mae’r rhan fwyaf os nad bawb 

ohonom ninnau. Nid ydym ni, wrth 

reswm, yn euog o’r troseddau y cafodd 

Cooper a Mladic eu cyhuddo ohonynt.  

Ac eto, onid yw’r un duedd i wrthod 

cydnabod bai ynom ninnau?  Onid 

ydym ninnau’n barod i hel esgusodion, 

ac yn chwilio am bob math o ffyrdd i’n 

cyfiawnhau ein hunain?  Un o’r pethau 

anoddaf oll yw cydnabod bai.  Mae’n 

anodd yn ein hymwneud â’n gilydd ac 

â phobl eraill, ac yn ein hymwneud â 

Duw.  Ond gwyn ei fyd y sawl sy’n 

cael gras i wneud hynny. 



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 eto 

heddiw.  Boed i Dduw lwyddo’r gwaith 

a holl genhadaeth eglwysi’r Ofalaeth.   

 

Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 

10.15 o’r gloch,  a gwasanaethir yn yr 

oedfa am 5.00 o’r gloch gan Mr Aled 

Ifan , Bangor. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfaon yn Capel 

Coch.  Bydd oedfa’r bore yn Oedfa 

Fedydd.   Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 

o’r gloch ac oedfa’r hwyr am 5.30 o’r 

gloch. 

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

Cofion 
Cofion gorau at Mrs Mair Jones, 

Arddol, Bethel; Mrs Bet Hughes, 

Adwy’r Mynydd, Deiniolen; a Mrs 

Annie Wilson Evans, Manod, Ffordd 

Capel Coch, Llanberis yn Ysbyty Eryri; 

a Mrs Eirlys Williams, 3 Pentre Helen, 

Deiniolen yn Ysbyty Gwynedd. 

 

Dymunwn wellhad buan hefyd i Mr 

Robin Jones, Stryd y Ffynnon, 

Llanberis a fu yn Ysbyty Gwynedd yr 

wythnos ddiwethaf. 

 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Peri Evans, 5  

Hafod Oleu, Deiniolen, yn Ebeneser 

ddydd Iau diwethaf, Mai 26 dan        

arweiniad y Gweinidog.  Dilynwyd yr 

oedfa yn y capel gan wasanaeth ym 

Mynwent Machpela. 

 

Cydymdeimlwn o’r newydd â’i phriod, 

Mr Iorwerth Evans, a’r plant, Pat,     

Eirian, David, Llion, Glenda a Carys 

a’u teuluoedd hwythau yn eu colled. 

 

Bu farw Mrs Peri Evans yn Ysbyty 

Gwynedd ar Fai 20. Roedd yn wraig  

annwyl dros ben, ac yn gyfaill da i 

lawer.  Roedd ganddi ddeg o wyrion a 

wyresu a deg o orwyrion a gorwyresau, 

ac roedd yn falch ohonynt i gyd. Bu’n 

ofalus iawn o’i theulu ar hyd y 

blynyddoedd.  Bu’n aelod ffyddlon o’r 

eglwys yn Nisgwylfa ac yna yng  

Nghefnywaun hyd nes i’w hiechyd 

dorri ac iddi fethu dod i’r oedfaon. 

Roedd yn arbennig o hoff o ganu, a 

byddai wrth ei bodd mewn cymanfa 

ganu.  Roedd yn wraig hwyliog iawn, 

ac yn mwynhau hwyl yng nghwmni ei 

theulu a’i ffrindiau, ac roedd y dyrfa a 

lenwai’r festri ddydd Iau yn dystiolaeth 

amlwg i’r parch oedd gan bawb ati. 

 

Dosbarth Beiblaidd 

Cynhaliwyd y Dosbarth Beiblaidd yn 

Yr Haciau, Penisarwaun nos Fercher 

diwethaf.  Hwn oedd cyfarfod olaf y 

tymor, a byddwn yn ail ddechrau ym 

mis Medi.  Diolch yn fawr iawn i 

aelodau’r Dosbarth am eu ffyddlondeb.   

Cymanfa’r 

Annibynwyr 
Cynhelir Cymanfa’r Annibynwyr y Sul 

nesaf, Mehefin 5, yn Ysgol Gymuned 

Penisarwaun am 2.00 o’r gloch. 

 

Gareth Jones, Llanberis, fydd yn arwain 

y canu.  Estynnir croeso cynnes i bawb. 

 

Bydd paned a bisgedi a chacen ar ôl y 

Gymanfa, ac mae gwahoddiad i bawb 

aros am hwnnw. 

 

Cymorth Cristnogol 
Roedd cyfanswm y casgliad o ddrws i 

ddrws yn Neiniolen yn ystod Wythnos 

Cymorth Cristnogol yn £665, a chyda 

chyfraniad o £35 oddi wrth y Cyngor 

Eglwysi roedd y cyfanswm terfynol yn 

£700.  Mae’r trefnwyr, Neville a Jane 

Thorman Jones, yn diolch yn fawr iawn 

i bawb a gyfrannodd, ac yn arbennig i’r 

csaglyddion a fu’n brysur yn ystod yr 

wythnos.  Diolch i bob un ohonynt am 

eu parodrwydd i weithio dros yr achos 

unwaith eto.  Diolch hefyd i Mrs Eileen 

Hughes, Trysorydd y Cyngor Eglwysi, 

am ei help hithau. 

 

Ffair Sborion a 

Phnawn Coffi 
Cynhaliwyd Ffair Sborion a Phnawn 

Coffi yn festri Capel Coch echdoe, 

ddydd Gwener, Mai 27, gyda’r elw er 

budd yr Achos yn Capel Coch.  Cafwyd 

cefnogaeth dda unwaith eto, a  diolch i 

bawb a ddaeth yno neu a gyfrannodd 

mewn unrhyw ffordd.  Diolch yn 

arbennig i’r aelodau hynny a fu’n 

brysur yn paratoi a threfnu a chynnal y 

cyfan, er mwyn sicrhau llwyddiant yr 

ymdrech . 

Llwyddwyd i godi £390.  Os oes 

unrhyw un yn dymuno cyfrannu at yr 

ymdrech hon, mae croeso cynnes i chi 

roi eich cyfraniad i un o’r swyddogion. 

 

  Coleg y Bala 
Er gwaetha’r tywydd drwg a gafwyd yn 

yr ardal hon ddydd sadwrn diwethaf 

cawsom dywydd sych yn Y Bala lle 

roedd criw’r Ysgol Sul yn aros o nos 

Wener i ddydd Sul.   Roedd y plant 

wedi mwynhau eu hunain yn fawr ac 

wedi cael amser da iawn.  Diolch yn 

fawr i Andrew Settatree am fynd yno 

gyda’r plant.  Buont yn dysgu am 

Nehemeia a’i hanes yn ailadeiladu 

muriau Jerwsalem.  Buont yn gwneud 

hynny trwy stori, cân, gemau a gwaith 

crefft.  Buont yn y pwll nofio yn y 

Ganolfan hamdden yn y dref brynhawn 

Sadwrn. 

 

Derbyn Aelodau 
Os oes ieuenctid (neu bobl o unrhyw 

oed) yn awyddus i ystyried dod yn 

aelod o un o eglwysi’r Ofalaeth, a 

wnewch chi roi gwybod i’r Gweindiog 

os gwelwch yn dda.  

Gemau Giamocs 
 

Nososn Gemau Giamocs  

 

i blant Blwyddyn 5-9  

 

Yn Y Ganolfan / Dôl y Goeden 

 

Nos Wener, Mehefin 3 

 

7 pm—9 pm  

 

Trenfwyd gan Gynllun Efe 


