
CAPEL COCH A NANT PADARN 
Dydd Sul, Gorffennaf 7: Gwasanaethir 

am 10.00 o’r gloch gan Mr Gwilym 

Charles Williams, Llandudno.   Ni fydd 
Ysgol Sul. Cymanfa Dosbarth Padarn ar 

ffurf oedfa Canu Mawl yng nghapel 

Cysegr, Bethel am 5.00 o’r gloch.      

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Mehefin 30 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 
   5.00 p.m. - Y Parchg Harri Parri 

 

Gorffennaf 7 
  9.15 a.m. - Y Gweinidog 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa Canu mawl yn Cysegr 

 

Gorffennaf 14 
11.30 a.m. - Picnic Yr Ysgol Sulion Sul 

  Parc Padarn, Llanberis 

  5.00 p.m. - Canon Idris Thomas 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Mehefin 30 
10.00 a.m. - Y Parchg Ddr John Glyn 
11.15 a.m. - Ysgol Sul  

  5.00 p.m. - Miss Sioned Williams 

 

Gorffennaf 7 
10.00 a.m. - Mr Gwilym Charles  

  Williams, Llandudno 

  5.00 p.m. - Oedfa Canu mawl yn Cysegr 

 

Gorffennaf 14 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.30 a.m. - Picnic Yr Ysgol Sulion Sul 

  Parc Padarn, Llanberis 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

Trip Ysgol Sul Capel Coch 

Sw Caer 

 
Dydd Sadwrn nesaf, Gorffennaf 6 

 
Bws yn cychwyn am 8.30 a.m.  

 

Pris: Oedolion: £28 (Sw a bws) 

         Plant; £11.50 (Sw yn unig) 

 

Enwau i’r Gweinidog mor fuan â phosibl - erbyn nos yfory, nos Lun, 

Gorffennaf 1 os yn bosibl. 

 

Cychwyn adref am 5.00 p.m. 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Gorffennaf 7: Ni fydd oedfa 

ond cynhelir Cymanfa Dosbarth Padarn 

ar ffurf oedfa Canu Mawl yng nghapel 
Cysegr, Bethel am 5.00 o’r gloch. 

 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 552 – Dydd Sul, 30 Mehefin 2013 

Yn gwbl annisgwyl y gadawodd 

Leighton Andrews ei swydd yng 
nghabinet Llywodraeth Cymru 

ddechrau’r wythnos ddiwethaf.  Ers 

blynyddoedd, bu’n galw ar 

awdurdodau addysg i ymateb i ‘lefydd 

gweigion’ mewn ysgolion trwy gau 

ysgolion ar hyd ac ar led y wlad.  Ond 

yn ddiweddar, bu’n rhaid iddo 

wynebu’r broblem honno o fewn ei 

etholaeth ei hun.  A phenderfynodd 

gefnogi ysgol leol sydd mewn perygl o 

gael ei chau, er bod hynny’n golygu 

herio nid yn unig bolisi ei blaid ei hun 

ond y polisi y bu ef fel Gweinidog 

Addysg yn gyfrifol amdano.  Does 

ryfedd iddo benderfynu nad oedd modd 

aros yn y swydd honno. 

Fel y gellid disgwyl, bu rhai’n 

feirniadol iawn o’r ffordd y bu 

Leighton Andrews yn gwrthwynebu 

cau ei ysgol leol ym Mhentre er i’r 

polisi y bu’n ei hyrwyddo olygu cau 

ysgolion eraill.  Fe’i cyhuddwyd o fod 

yn anghyson ac yn rhagrithiol, ond 

rhaid i mi gyfaddef fy mod yn 

cydymdeimlo ag ef.  Oherwydd yn y 

maes gwleidyddol, daeth ef wyneb yn 

wyneb â’r ddilema sy’n gallu wynebu 

pobl mewn pob math o feysydd eraill, 

sef sut i gymhwyso egwyddorion a 

safbwyntiau cyffredinol at sefyllfaoedd 

penodol.  Gall yr un peth fod yn 
ddilema ar brydiau o fewn yr Eglwys 

Gristnogol, wrth i ni orfod cymhwyso 

credoau at amgylchiadau penodol.  

Gallwn ddatgan ein barn, a hyd yn oed 

farn yr Ysgrythur ar rai pynciau, a 

meddwl am y ‘safbwynt Cristnogol’ ar 

faterion gwahanol, a gwneud hynny’n 
huawdl a hyderus.  Ond pan ddaw’n 

fater o gymhwyso’r cyfan at 

amgylchiadau ac anghenion penodol 

pobl, mewn byd a betws, gallwn fynd i 

bob math o drafferthion. 

A bellach, wedi i Leighton Andrews 

ymddiswyddo, mae pob math o 

ddyfalu ynghylch yr hyn y bydd ei 

olynydd yn ei wneud ym myd addysg 

Cymru dros y misoedd nesaf.  A welir 

ef yn dilyn a datblygu’r polisiau y bu 

Leighton Andrews yn eu llunio, neu a 

fydd yn mynd i gyfeiriadau gwahanol 

a newydd?  Mae’r ansicrwydd hwnnw 
yno bob tro y daw rhywun newydd i’r 

fath swydd.  Yn y byd eglwysig hefyd 

gall gweithwyr newydd, mewn capel 

ac eglwys er enghraifft, olygu arferion  

a phatrymau gwahanol.  Go brin y 

bydd neb yn gwneud popeth yn union 

yr un fath â’i ragflaenwyr.  Ac eto, o 

fewn Eglwys yr Arglwydd Iesu, fe 

ddylem allu dweud mai’r un yw’r 

weledigaeth a’r cyfeiriad bob amser, 

beth bynnag y dulliau a’r patrymau.  

Oherwydd y nod o hyd yw cyhoeddi 

Iesu Grist Fab Duw yn Arglwydd a 

Gwaredwr i bawb sy’n ei dderbyn 

trwy ffydd; cyhoeddi cariad Duw at 

bobl sydd heb yr un hawl ar y cariad 

hwnnw.  Beth bynnag arall sy’n 

newid, mae’r Efengyl yn aros yr un.         

Ymddiswyddiad 



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 Harri Parri, 

Caernarfon.   

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

o’r gloch gan y Parchg Ddr John Glyn, 

Llanllyfni.  Bydd yr Ysgol Sul am 

11.15 o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan Miss Sioned Williams, 
Bethesda. 

 

Ni fydd oedfa  yn Rehoboth heddiw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y Gymanfa 
Cynhelir oedfa Canu Mawl dan nawdd 

Cymanfa eglwysi Presbyteraidd Padarn 

yng nghapel Cysegr, Bethel am 5.00 o’r 

gloch nos  Sul ,  Gorffennaf 7 .  

Gwasanaeth tebyg i Oedfa Deulu fydd 

hwn a gobeithio cawn gefnogaeth i’r 

Gymanfa ar wedd wahanol am eleni. 

 

Pêl droed Efe 
Cafwyd noson braf iawn ar gyfer y 

gystadleuaeth bêl droed 5-yr-ochr dan 

nawdd Cynllun Efe ar gae chwarae 

Ysgol Gynradd Llanrug, nos Fercher 

diwethaf, Mehefin 26. 

 

Roedd 12 o dimoedd yn cymryd rhan y 

tro hwn, a ninnau wedi gwahodd 

ysgolion Sul o gylch ehangach i fod yn 

rhan o’r gystadleuaeth eleni.  Daeth 

timoedd o Gaernarfon a’r Felinheli i 

ymuno â thimoedd o bentrefi bro Efe.  

 
Gosodwyd y timoedd mewn tri grwp ac 

felly cafodd pob tim o leiaf dair gem, 

gydag enillwyr y tri grwp a’r gorau o’r 

timoedd a orffennodd yn ail yn y 

grwpiau’n mynd i’r rown gynderfynol.   

 

Diolch yn fawr iawn i bawb am eu 

cefnogaeth, ac yn arbennig i’r rhieni am 

ddod yno i gefnogi’r plant ac i’r plant 

am gymryd rhan. 

 

Y pedwar tim a gyrhaeddodd y rownd 

gynderfynol oedd Cysegr, Bethel; 

Bethania, Felinheli a dau dim o Gapel y 

Rhos, Llanrug.  Ac yn y rownd 

derfynoll, un o dimoedd Capel y Rhos a 

enillodd yn erbyn Bethania.  Gem 
gyfartal oedd y gêm am y trydydd safle, 

ac felly penderfynwyd y byddai’r ddau 

dim yn cael medalau yn hytrach na’n 

bod yn gofyn i’r plant gymryd ciciau 

newydd hwyliog arall a fydd yn agor 

ddiwedd mis Medi. 

 

Dillad ar goll 
Gadawyd sawl dilledyn ar y cae yn 

Llanrug noson Cwpan Efe, yn cynnwys 

cotiau a siwmperi.  Os gwyddoch am 

rywun a gollodd ddilledyn, holwch 

Andrew os gwelwch yn dda. 

 

CICiau 
Cynhaliwyd CICiau yn Capel Coch nos 

Wener ddiwethaf, a diolch yn fawr iawn 

unwaith eto i Gwenno, Dafydd ac 

Andrew am eu gwaith unwaith eto.  A 

diolch i’r hogiau am ddod yn gyson i’r 

cyfarfod ar hyd y flwyddyn. 

 

Trip Ysgol Sul 
Bydd Trip Ysgol Sul Capel Coch yn 

mynd i Sw Caer ddydd Sadwrn nesaf, 

Gorffennaf 6.  Bydd y bws yn cychwyn 

am 8.30 o’r gloch.  Gweler manylion 

llawn ar gefn y rhifyn hwn. 

 

Picnic 
Cynhelir Picnic yr Ysgolion Sul ym 

Mharc Padarn (neu yn festri Capel Coch 

os bydd yn dywydd gwlyb) bythefnos i 

heddiw, ddydd Sul, Gorffennaf 14 am 

11.30 o’r gloch.  Croeso cynnes i bawb 

o Ysgolion Sul Llanberis a Deiniolen.   

  

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Dydd Sul, Gorffennaf 7: Gwasanaethir 

am 9.30 o’r gloch gan y Gweinidog.  

Bydd yr Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch.  

Cynhelir Cymanfa Dosbarth Padarn ar 

ffurf oedfa Canu Mawl yng nghapel 

Cysegr, Bethel am 5.00 o’r gloch. 

 

o’r smotyn i benderfynu’r enillydd.   

 

Roedd yn noson arbennig o dda, a 

chlywyd canmol mawr i’r cyfan gan y 
rhieni a’r cefnogwyr eraill. 

 

Cafwyd egwyl fer cyn i’r timoedd 

chwarae eu trydedd gêm yn y grwpiau.  

Roedd hwn yn gyfle i’r plant gael diod a 

chreision ac i ninnau gael cyflwyno 

neges yr Efengyl mewn ffordd syml.  

Roedd yn braf cael cwmni Nathan 

Morris, gwr ifanc 21 oed o Landdaniel 

yn Sir Fôn, a chefais gyfle i’w holi yng 

nghlyw’r plant a’r gynulleidfa am bêl 

droed ac am ei ffydd Gristnogol.  Roedd 

yn sôn yn naturiol am ei ffydd a’r ffaith 

ei fod wedi dod i adnabod Iesu Grist, a 

gobeithiwn a gweddiwn y bydd 

rhywbeth a glywodd y plant yn aros yn 

fyw yn eu meddyliau.  Mae yna rywbeth 
hynod o naturiol a chyffrous mewn cael 

person ifanc yn sôn am Iesu Grist wrth 

griw o blant ar ganol cae chwarae ar 

noson braf.  Does wybod pwy fydd wedi 

dal sylw ar yr hyn a ddywedodd. 

 

Diolch yn fawr iawn i Andrew Settatree 

am drefnu’r cyfan, a diolch i bawb a 

fu’n ei helpu nos Fercher, yn arbennig y 

ddau ddyfarnwr, Richard Lloyd Jones a 

Dafydd Pritchard.  Diolch hefyd i 

Brifathro Ysgol Llanrug, Mr Robin 

Williams, am ei gefnogaeth a’i 

gydweithrediad unwaith eto.  

 

Pwyllgor Cymdeithas 
Cynhaliwyd Pwyllgor Cymdeithas 

Undebol Deiniolen ddydd Llun diwethaf 

i drefnu rhaglen y Gymdeithas ar gyfer y 

tymor nesaf.  Cytunodd yr ysgrifennydd  
Mrs Jane Thorman Jones a’r Trysorydd   

 Mrs Eirian Jones i ddal ati am dymor 

arall a diolchwn yn fawr iddynt am eu 

holl waith.  Edrychwn ymlaen at dymor 


