
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Mehefin 24 

 10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

   5.30 p.m. - Y Gweinidog 

 

Gorffennaf  1 
10.00 a.m. a 5.30 p.m. 

 - Mr Robert Morris, Penygroes 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

Gorffennaf  8 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

Trip Ysgol Sul  

Bydd Trip yr Ysgol Sul yn mynd i Barc CAMELOT  ddydd 

Sadwrn, Gorffennaf 14.  Byddwn yn cychwyn am 8.30 o’r gloch. 

Mae’r parc yn cau am 5.00 o’r gloch, a byddwn yn cychwyn adref 

am 5.15 o’r gloch.  Cawn swper yn McDonalds ar y ffordd adref. 

 

Y gost fydd £26 i oedolion (ar gyfer y bws a’r parc) a £11.50 i 

blant (ar gyfer y parc yn unig). 

Bydd yr Ysgol Sul yn talu cost y bws dros y plant.     

Os byddwch yn talu efo siec, gwnewch y siec yn daladwy i “Ysgol 

Sul Capel Coch”. 

 

Enwau i’r Gweinidog mor fuan â phosibl, 

ac erbyn nos Sul nesaf, Gorffennaf 1 os 

gwelwch yn dda, er mwyn i ni wybod sawl 

bws fydd ei angen. 

 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Mehefin 24 

 10.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Mr Robert Morris 

  Penygroes 

 

Gorffennaf 1 

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

 10.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

Gorffennaf 1 

    10.15 a.m. - Ysgol Sul 

     5.00 p.m. - Y Parchg John Owen  

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 506 - Dydd Sul, 24 Mehefin, 2012 

Druan o Jimmy Carr.  Mi gafodd bryd a 

hanner o dafod gan y Prif Weinidog, 

David Cameron, y dydd o’r blaen.  

Roedd Mr Cameron wedi clywed nad 

yw Mr Carr yn talu digon o dreth am ei 

fod yn defnyddio cwmniau a 

buddsoddiadau ar Ynys Jersey er mwyn 

medru arbed talu mwy nag sydd raid o 

dreth incwm.  Nid oes dim byd 

anghyfreithlon yn y trefniant, ond mater 

arall yw beth sy’n foesol gywir. 

Mae’r stori a’r drafodaeth a ddeilliodd 

ohoni wedi dod â’r gwahaniaeth rhwng 

osgoi treth (tax avoidance) ac efadu 

treth (tax evasion) i’r amlwg. ‘Osgoi 

treth’ a wna pobl wrth ddefnyddio pob 

ffordd bosibl i beidio â thalu mwy nag 

sydd raid o dreth, a hynny’n cael ei 

wneud mewn ffyrdd cyfreithlon.  
‘Efadu treth’ yw defnyddio ffyrdd 

anghyfreithlon er mwyn peidio â thalu 

treth.   

Ddechrau’r wythnos, wedi i bapur 

newydd y Times dynnu sylw at faterion 

treth Jimmy Carr, roedd y comediwr yn 

ei gyfiawnhau ei hun trwy fynnu na 
ddymunai dalu ceiniog mwy nag sydd 

raid o dreth.  Ond daeth dan lach Mr 

Cameron, a’i cyhuddodd o fod yn 

foesol anghywir.  Ond amharod oedd y 

Prif Weinidog y diwrnod wedyn i 

feirniadu pobl eraill am yr un math o 

beth.  Doedd a wnelo’r ffaith fod un neu 

ddau ohonynt yn gefnogwyr y Blaid 

Geidwadol ddim â’r peth wrth gwrs! 

Un peth oedd o blaid Jimmy Carr, 
chwarae teg iddo, oedd ei fod wedi 

syrthio ar ei fai erbyn diwedd yr 

wythnos a chyfaddef iddo wneud 

camgymeriad mawr. 

Un peth y mae’r stori hon wedi ei 

wneud yw tanlinellu’r ffaith mai yn 

erbyn eu hewyllys y mae’r rhan fwyaf 

o bobl yn talu trethi, boed hynny dreth 
incwm neu dreth cyngor neu dreth ar 

werth neu dreth ar dannwydd.  Ac eto, 

gwyddom fod rhaid wrth drethi er 

mwyn cynnal y gwahanol wasanaethau 

y dibynnwn arnynt.  

Mor aml y bydd pobl yn glynu’n dynn 

wrth arian gan fynnu mai nhw sydd pia 

fo.  Pam ddylai neb arall, yn cynnwys 
y llywodraeth, gael ei ddwylo arno?  

Ac fe all yr un feddylfryd reoli’r ffordd 

y meddyliwn am ein cyfraniadau at 

waith yr eglwys a theyrnas Dduw.  Ein 

harian ni ydyw, a pham dylai neb – yn 

cynnwys Duw –   gael ei ddwylo ar 

hwn hefyd?  Mae peidio rhoi i Dduw, 

o’n hamser a’n doniau yn ogystal â’n 

heiddo, yn debycach i efadu nac osgoi, 

gan mai Duw bia’r cyfan prun 

bynnagm a’n bod ninnau i fod i roi o’n 

gorau iddo bob amser.   

Rhoddion Duw yw’r cyfan sydd 

gennym,. Fe gawsom ddoniau a 

bendithion o bob math er mwyn eu 

defnyddio yng ngwasanaeth ein 

Harglwydd a’n Gwaredwr, Iesu Grist. 

Treth 



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 Robert Morris, 

Penygroes. Estynnwn groeso cynnes 

iddo a diolch am ei wasanaeth.   

 

Byddaf fi’n arwain yr Oedfa Deulu yn 

Capel Coch am 10.30 o’r gloch, a’r 

oedfa Gymun am 5.30 o’r gloch. 

 

Byddaf yn arwain oedfa yn Rehoboth 

am 2.00 o’r gloch.  
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mrs Enid 
Jones, Delfryn, Ffordd Capel Coch, 

Llanberis sydd yn Ysbyty Gwynedd.  

Cofion cynnes hefyd at bawb sydd heb 

fod mewn iechyd da yn ddiweddar. 

 

Dymunwn yn dda i Andrew Settatree 

sydd wedi torri asgwrn yn ei goes.  
Roedd wedi arwain CICiau wythnos i 

nos Wener ac oedfa MOLI nos Sul heb 

sylweddoli ei fod wedi brifo cymaint 

wrth chwarae peldroed yr wythnos cynt.  

Mae’r goes mewn plastar am fis rwan!.  

Brysia wella, Andrew.   

 

Pwyllgor Cymdeithas 

Deiniolen 
Ym Mhwyllgor Cymdeithas Undebol 

Deiniolen nos Lun diwethaf gwnaed 

trefniadau ar gyfer y tymor nesaf a fydd 

yn dechrau ddiwedd mis Medi.   

 

Diolchwn yn arbennig i’r swyddogion a 

ailetholwyd unwaith eto, sef Mrs Jane 

Thorman Jones, yr Ysgrifenyddes, a 

Mrs Eirian Jones, y Drysoryddes.  
Diolch am eu gwaith ers sawl blwyddyn 

ac am eu parodrwydd i ddal ati efo’r 

gwaith. 

 

Trip Ysgol Sul 
Dyddiad Trip Ysgol Sul Capel Coch 

eleni fydd dydd Sadwrn, Gorffennaf 14.    

 

Rydym yn mynd i Camelot fel y 

llynedd.   

 

Mae croeso i Ysgol Sul Deiniolen 

ymuno â’r Trip hefyd os yw’n dymuno. 

 

Gwelir manylion y Trip ar gefn y rhifyn 
hwn. 

 

Rhowch wybod i mi mor fuan â phosibl 

os ydych am ddod ar y Trip. 

 

CICiau 
Ni chynheli CICiau nos Wener nesaf, 

Mehefin 29 am fod Cystadleuaeth Bêl 

Droed Cynllun Efe yn Llanrug.     

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Mehefin 27: Cynhelir 

Dosbarth Beiblaidd olaf y tymor yn Yr 

Haciau am 7.00 o’r gloch. 
Nos Wener, Mehefin 29: Cwpan Pêl 

Droed Efe yn Ysgol Gynradd Llanrug: 

6.00–8.30 o’r gloch.    

Dydd Sul, Gorffennaf 1: Gwasanaethir 

am 9.30 a 5.00 o’r gloch gan y 

Gweinidog, a chynhelir yr Ysgol Sul 

am 10.15 o’r gloch.   

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Mehefin 27: Cynhelir 

Dosbarth Beiblaidd olaf y tymor yn Yr 

Haciau am 7.00 o’r gloch. 
Nos Wener, Mehefin 29: Cwpan Pêl 

Droed Efe yn Ysgol Gynradd Llanrug: 

6.00–8.30 o’r gloch.    

Dydd Sul, Gorffennaf 1: Gwasanaethir 

am 10.00 a 5.30 o’r gloch gan Mr 

Robert Morris, Penygroes, a chynhelir 

yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.   

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Gorffennaf 1: Ni fydd 

oedfa. 
   

 

 

 

 

 
 

 

Cynllun Efe  

Cwpan Ysgol Sul 
Y llynedd cafwyd twrnamaint pêl droed 

llwyddiannus dan nawdd Cynllun Efe ar 

gae chwarae Ysgol Gynradd Llanrug. 

 

Rydym wedi trefnu noson debyg eleni 

eto, a bydd y gystadleuaeth yn yr un lle 

nos Wener yr wythnos hon, Mehefin 29. 
 

Cystadleuaeth 5-yr-ochr fydd hi ar gyfer 

plant Blwyddyn 3–6 (hogiau a genod)  

sy’n mynychu ysgolion Sul neu glybiau 

CIC bro’r Eco. 

 

Bydd y noson yn cychwyn am 6.00 o’r 

gloch, a gobeithiwn orffen erbyn 8.30 

o’r gloch.  Gan mai gweithgaredd Efe 

yw hwn ar gyfer yr ysgolion Sul rydym 

wedi gwahodd Steffan Morris o Goleg Y 
Bala atom i ddweud gair bach wrth y 

plant am Iesu Grist yn ystod y noson.  
 
Mae angen rhoi gwybod i Andrew sawl 

tim fydd gennym er mwyn iddo allu tref-

nu’r gemau ymlaen llaw.  

 

Dechrau Canu 

Dechrau Canmol 
Bydd Dechrau Canu Dechrau Canmol 
yn cael ei recordio yn Eglwys Crist, 

Llandinorwig (Deiniolen) nos Fawrth, 

Gorffennaf 10, am 7.00 o’r gloch.  

 

Mae’r rheithor, y Parchg Carol Roberts 

yn estyn croeso cynnes i bawb ymuno 

â’r gynulleidfa i fod yn rhan o’r mawl. 

 

Gellir archebu tocynnau ar gyfer y noson 

oddi ar wefan Dechrau Canu Dechrau 

Canmol neu trwy ffonio 02920 838144 .  
 

 
“Rho i ni lawenydd gynifer o 

flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer 

o flynyddoedd ag y gwelsom 

ddrygfyd" (Salm 90:15).  


