
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Gorffennaf 10 

10.15 a.m. - Yr Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg W R Williams 

  Y Felinheli 

 

Gorffennaf 17 

10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Gorffennaf 24 

 5.00 p.m. - Cyfarfod Gweddi 

 

 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Gorffennaf 10 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Yr Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

   

Gorffennaf 17 

10.00 a.m. a 5.30 p.m.  

 Oedfaon 

 

Gorffennaf 24 

10.00 a.m. a 5.30 p.m.  

 Oedfaon 

Clwb Gwyliau  

Cristnogol Efe 

i blant Blwyddyn 3-6  

yr ardal gyfan 

yng Nghapel y Rhos, Llanrug 

 Llun - Gwener 

Gorffennaf 25-29   

 

Rhaid cofrestru ymlaen llaw  

 

Cysylltwch ag  

Andrew Settatree 

(07929916181 

neu’r Gweinidog 

Gwyliau Gronyn 
Dwi’n teimlo fel James Murdoch wrth 

gyhoeddi mai rhifyn yr wythnos nesaf o 

Gronyn fydd y rhifyn olaf!  Ond yn 

wahanol i’r News of the World bydd 

Gronyn yn ei ôl ddiwedd mis Awst, os 

byw ac iach.  Pwy fasa’n meddwl y 

byddai Gronyn wedi goroesi un o 

bapurau Sul mwyaf poblogaidd 

gwledydd Prydain?   

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Gorffennaf 17: Cynhelir 

Oedfa Deulu am 10.00 o’r gloch ac 

oedfa am 5.00 o’r gloch dan arweiniad 

y Gweinidog.   

    

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Gorffennaf 12: Bore 

Coffi rhwng 10.45 a 12.00 o’r gloch er 

budd Cronfa Adnoddau’r Capel. 

Dydd Sul, Gorffennaf 17: Cynhelir 

oedfaon am 10.00 a 5.30 o’r gloch.  Ni 

fydd Ysgol Sul.   

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Gorffennaf 17: Dim oedfa.    

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 462 - Dydd Sul, 10 Gorffennaf, 2011 

Ffarwel i’r News of the World 

Ar hyn o bryd, rwy’n sgwennu dwy 

golofn fel hon bob wythnos: un ar 

gyfer Gronyn a’r llall ar gyfer Pedair 

Tudalen y papurau enwadol.  Mae’r 

ddwy golofn yn debyg i’w gilydd, ond 

mae un gwahaniaeth mawr rhyngddynt.  

Rhaid paratoi colofn y Pedair Tudalen 

erbyn nos Fawrth neu nos Fercher - ar 

gyfer rhifyn yr wythnos ganlynol.  

Felly, mae cymaint â deg diwrnod 

rhwng ei sgwennu a’i darllen, a gall 

llawer ddigwydd mewn deg diwrnod.  

Ond gan mai ar y funud olaf y paratoir 

Gronyn mae llai o beryg y bydd pethau 

wedi newid erbyn i bobl ei ddarllen. 

Gan fod cymaint o sôn am y News Of  

The World yn ddiweddar roeddwn 

wedi meddwl sgwennu am y papur 

hwnnw nos Fercher diwethaf - ar gyfer 

rhifyn dydd Gwener nesaf y papurau 

enwadol.  Ond wnes i mo hynny yn y 

diwedd.  Yr hyn yr oeddwn wedi 

bwriadu ei ddweud oedd y byddai’n 

dda petai’r darllenwyr yn dangos eu 

dannedd ac yn gwrthod prynu’r papur, 

i ddangos eu hanfodlonrwydd â’r hyn a 

wnaed gan ei ohebwyr.  Brawychwyd 

pobl gan yr honiadau bod rhywrai, ar 

ran y papur hwn, wedi gwrando ar 

sgyrsiau ffôn rhieni’r genod bach a 

lofruddiwyd yn Soham, ac wedi ymyr-

ryd â ffôn Milly Dowler, gan roi’r 

camargraff a’r gobaith gwag i’w rhieni 

y gallai eu merch fod yn fyw, a hithau 

wedi eu llofruddio.  Bwriadwn ddweud 

fy mod yn gobeithio y byddai atgasedd 

pobl at y pethau llygredig a wnaed gan 

rai o’r bobl a fu’n gweithio i’r News of 

The World yn troi’n wrthodiad i’w 

brynu, ac felly’n ergyd  i’w berchnog-

ion.  Ond er bod rhai cwmnïau wedi 

cyhoeddi na fyddent yn parhau i hys-

bysebu yn y papur, doeddwn i ddim yn 

hyderus y byddai rhuddin moesol y 

darllenwyr yn ddigon i wneud iddynt 

droi cefn arno. 

Erbyn hyn, rwy’n falch na lwyddais i 

ddod i ben â’r erthygl nos Fercher, 

oherwydd erbyn pnawn Iau roedd y 

perchnogion wedi cyhoeddi mai rhifyn 

heddiw o’r News of The World fyddai’r 

rhifyn olaf un.  

Trwy gladdu’r papur mae’r perchnog-

ion, News International, wedi amddi-

fadu pobl o’r cyfle i ddangos eu han-

fodlonrwydd.  Gwnaethant hynny o 

bosib er mwyn ceisio lleihau’r 

gwrthwynebiad i’r cwmni brynu  

BSkyB.  Ond fe ddaw cyfle i bobl 

ddangos mor anfodlon ydyn nhw â’r  

ymyrraeth cwbl anghywir ym mywy-

dau pobl pan fydd y cwmni yn y man 

yn cyhoeddi olynydd i’r News of The 

World.  Mae’n siŵr o wneud hynny, a 

chawn weld dyfnder teimladau pobl a 

gwir fesur eu hatgasedd at safonau 

moesol y cwmni hwn.  A ddaw pobl 

nôl i’r gorlan ynteu a oes gobaith y 

gwelwn hwy’n dweud na wnawn nhw 

ddim â’r cwmni hwn?  Rywsut, rwy’n 

ofni mai’r cyntaf a ddigwydd.  



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.  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 W R Williams, 

Y Felinehli.  

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfa yn 

Llanberis am 10.00 o’r gloch, a bydd 

oedfa MOLI am 5.00 o’r gloch.  Mae’r 

Ysgol Sul wedi gorffen am yr haf.   

 

Byddaf yn arwain yr oedfa yn Rehoboth 

am 2.00 o’r gloch.  

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr a Mrs 

Edward Hughes, Adwy’r Mynydd, 

Deiniolen yn Ysbyty Eryri; a Mrs Annie 

Wilson Evans, Manod, Ffordd Capel 

Coch, Llanberis a Mrs mair Jones, 

Arddol, Bethel, yn Ysbyty Gwynedd.  

Bu Mrs Gwyneth Roberts, Merddyn 

Coch, Llanberis yn Ysbyty Gwynedd  

ddechrau’r wythnos. 

Moli 
Cynhelir oedfa MOLI yn Capel Coch 

am 5.00 o’r gloch heno, ac estynnir 

croeso cynnes i bawb i ymuno â ni yn 

yr oedfa dan arweiniad Andrew, 

Gwenno a Dafydd ac ieuenctid CIC. 

 

Cofiwch am y ‘Bocs Gweddi’ sydd yng 

nghyntedd y festri sy’n gyfle i ni nodi ar 

bapur os oes pethau arbennig yr ydym 

eisiau gweddio amdanynt yn yr oedfaon 

hyn.   

 

Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad i Mr a 

Mrs Ifan Williams, 12 Ffordd Deiniol, 

Deiniolen a’r teulu yn eu profedigaeth  

o golli mam Marian, Mrs Jane Evelyn 

Parry, Porthaethwy.  Boed i Dduw eich 

cysuro a’ch nerthu yn eich galar. 

 

Tripiau Ysgol Sul 
Diwrnod y tripiau ysgol Sul oedd hi 

ddoe. 

 

Aeth plant Ysgol Sul Deiniolen i Blas 

Menai i gael diwrnod o chwaraeon dwr 

yn y Ganolfan Chwaraeon Dwr 

Genedlaethol.  Dyma’r tro cyntaf i’r trip 

Ysgol Sul gymryd rhan mewn 

gweithgarwch o’r fath, a gobeithio bod 

y plant wedi mwynhau eu hunain.  

Diolch yn fawr i’r trefnwyr. 

 

Aeth plant Ysgol Sul Capel Coch i Barc 

Camelot, ger Preston.  Mae’n anodd 

credu bod yna 5 mlynedd ers i ni fod 

yno ddiwethaf!  Roedd yn braf gweld 

llond bws ar y trip y tro hwn.  

Gobeithio bod pawb wedi mwynhau eu 

hunain ar yr holl reidiau.  Ar y ffordd 

adref, roedd rhaid aros am fwyd - fel y 

gwnawn bob blwyddyn - yn McDonald. 

 

Bore Coffi 
Mae’n wythnos y bore coffi yn Capel 

Coch eto, ac fe’i cynhelir rhwng 10.45 a 

12.00 o’r gloch ddydd Mawrth, 

Gorffennnaf 12. 

 

Gwyliau’r Gweinidog 
Byddaf oddi cartref fel rhan o’m 

gwyliau blynyddol o ddydd Llun, 

Gorffennaf 18 hyd nos Fawrth, Awst 2. 

Cefnogi Cristnogion Pacistan 

  Noson arbennig yn Rehoboth, 

Nant Peris,  

HENO, Gorffennaf 10 

am 7.30 o’r gloch  

yng nghwmni'r canwr swynol  

Zeshan Rahab 

 (Cristion o'r Punjab) 

a Lleisiau Lliwedd 

 

 Cyfle hefyd i  wrando ar Wilson 
Choudhry, arweinydd Cymdeithas 

Cristnogion Pacistanaidd               
gwledydd Prydain                                

yn sôn am y gormes                              

ar Gristnogion Pacistan 

 

Manylion pellach gan  

Eilian Williams 

07588256783 neu 07718982732  

Cwrdd Chwarter 
Yng Nghyfarfod Chwarter Annibynwyr 

Gogledd Arfon yn Eglwys Annibynnol 

Llanfairfechan nos Fercher, Gorffennaf 

6, cynhaliwyd oedfa bregethu flynyddol 

y Cyfundeb.  Pregethwyd gan y Parchg 

Gareth Edwards, Cyffordd Llandudno. 
 

Cwpan CIC 
Bu rhai o’r hogiau hŷn o Lanberis a 

Llanrug yn cystadlu yn nhwrnament pêl 

droed Cwpan CIC  a drefnwyd gan 

Trobwynt ym Motwnnog nos Fercher 

diwethaf.  Daeth y tim yn drydydd a 

hynny’n dda iawn o gofio bod yr 

hogia’n cystadlu yn yr oedran hŷn eleni.  

Diolch i Andrew am drefnu’r noson.  

Cafodd waith yn dyfarnu’r gemau eto. 

 

Cyfarfod misol 
Cynhelir nesaf  Henaduriaeth Arfon yng 

nghapel Horeb Llanfairfechan, am 6.30 

o’r gloch, nos Fawrth, Gorffennaf 12. 

 

Angladd  
Cynhaliwyd angladd Mrs Mary Olwen 

Jones, 3 Bro Deiniol, Deiniolen yn 

Ebeneser ddydd Gwener, Gorffennaf 8 

dan arweiniad y Gweinidog.  Diolch i 

Mr John B Jones am ei wasanaeth wrth 

yr organ ac i Mr Jackie Parry am ofalu 

fel arfer bod y festri’n barod ar gyfer y 

gwasanaeth.  Cydymdeimlwn â’r holl 

deulu yn eu colled.  Bu farw Mrs Olwen 

Jones yn 94 mlwydd oed yng Ngherrig 

yr Afon, Y Felinheli ddydd Sadwrn, 

Gorffennaf 2.  Cydymdeimlwn â’i 

meibion, Gareth, Glyn,. Selwyn, 

Meirion a Gwynfor, ac â Dylan a’r 

wyrion a’r wyresau i gyd.  Mae tri o’r 

wyrion, sef Aled, Llyr a Dewi yn dod 

yn gyson i’r Ysgol Sul yn Capel Coch. 

 


