
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Mawrth 24 – Sul y Blodau 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Mawrth 31 – Sul y Pasg 
10.00 a.m. - Y Parchg Iwan Ll Jones 

  5.00 p.m. - Oedfa  

 

Ebrill 7 
10.00 a.m. - Mr Dafydd Iwan 

  5.00 p.m. - Mr Richard Lloyd Jones 

 

Ebrill 14 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Dydd Llun, Mawrth 25: Pasg Efe yn 

Ysgol Gynradd Llanrug i blant yr ardal 

(Blwyddyn 3–6). 

Nos Lun, Mawrth 25: Cymdeithas 

Undebol yn Nhŷ Elidir am 7.00 o’r gloch. 

Sul y Pasg, Mawrth 31:  Bydd plant ac 

athrawon yr Ysgol Sul yn cynnal taith 

gerdded/beics noddedig o Gaernarfon i 

Fryncir.  Gwasanaethir am 5.00 o’r gloch 
gan y Parchg Ddr Elwyn Richards, 

Caernarfon.  

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Dydd Llun, Mawrth 25: Pasg Efe yn 

Ysgol Gynradd Llanrug i blant yr ardal 

(Blwyddyn 3–6). 

DyddGwener y Groglith, Mawrth 29: 
Oedfa Gymun yn Capel Coch am 10.00 o’r 

gloch. 

Sul y Pasg, Mawrth 31:  Gwasanaethir 

am 10.00 o’r gloch gan y Parchg Iwan 

Llywelyn Jones, Porthmadog, a chynhelir 

oedfa am 5.00 o’r gloch. 

 

REHOBOTH 
Sul y Pasg, Mawrth 31: Ni fydd oedfa. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Mawrth 24 – Sul y Blodau 
 Taith gerdded/beics noddedig gan yr   
   Ysgol Sul, o Gaernarfon i Fryncir  

   5.00 p.m. - Y Parchg W R Williams 

 

Mawrth 31 – Sul y Pasg 
5.00 p.m. - Y Parchg Ddr Elwyn Richards 

 

Ebrill 7 
Bore a 5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Ebrill 14 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 

5.00 p.m. - Y Parchg Ddr Elwyn Richards 

 

Pasg Efe 
 

i blant y fro 

 

(oed ysgol—Blwyddyn 3–6) 

 
Dydd Llun, Mawrth 25 

 

10.00 a.m. – 2.00 p.m.  

 

yn Neuadd Ysgol Gynradd 

Llanrug 

 
Gemau, Crefft a Neges y Pasg 

 

Manylion pellach gan Andrew  
07929916181 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 538 - Dydd Sul, 24 Mawrth, 2013 

Ie, pam palmwydd?  Pam nad rhyw 

ddail arall a daenwyd ar lawr ac a 

chwifiwyd y Sul hwnnw yr aeth Iesu i 

mewn i Jerwsalem ar gefn asyn?   
 

‘Ar y diwnod cyntaf yr ydych i gymryd 

blaenffrwyth gorau’r coed, canghennau 

palmwydd, brigau deuliog a helyg yr 

afon, a llawenhau o flaen yr Arglwydd 

eich Duw am saith diwrnod’ (Lefiticus 

23:40).  Rhan o’r cyfarwyddiadau ar 

gyfer dathlu Gŵyl y Pebyll sydd yma, 

a’r ŵyl ei hun yn goffad o’r ffordd yr 

oedd Duw wedi achub pobl Israel o’r 

Aifft, a hwythau wedi byw mewn 

pebyll yn yr anialwch.  Ar ddiwrnod 

cyntaf yr ŵyl, roedd chwifio’r 

palmwydd yn ffordd o ddangos eu 

llawenydd wrth gofio’r hyn a wnaeth 

Duw drostynt. 

 
Ac wrth i Iesu farchogaeth i Jerwsalem 

roedd yn naturiol i bobl oedd yn 

gyfarwydd â gwyliau mawr y genedl 

ddangos eu llawenydd hwythau trwy 

chwifio canghennau palmwydd.  

Wedi’r cwbl, byddai gwneud hynny’n  

eu hatgoffa hwy eu hunain a phawb 

arall o’r llawenydd mawr a deimlwnt 

wrth groesawu eu Brenin i’r ddinas.  

Ac mae’r ffaith eu bod yn gweiddi 

‘Hosanna’ (sef ‘Achub, ’rwan’) yn 

dangos eu bod hwythau’n ymwybodol 

o’r ffaith fod Duw am eu hachub trwy’r 

Iesu hwn sy’n dod i mewn i’r ddinas.  

Mater arall, wrth gwrs, oedd pa fath o 

achub oedd dan sylw ganddynt.  

 Nid yr achubiaeth wleidyddol a 

milwrol y meddyliai’r dorf amdani 

fyddai Iesu yn ei dwyn, ond 

achubiaeth ysbrydol rhag pechod a’i 
ganlyniadau.  O fewn llai nag wythnos 

i gynnwrf mawr Sul y Blodau byddai 

llawer o’r bobl hyn wedi gweiddi 

‘Croeshoelier ef’, a’r Iesu wedi ei 

groeshoelio.  Ond neges glir y Beibl 

yw mai trwy’r farwolaeth honno y 

deliodd Iesu Grist â’n pechodau ni.  Fe 

gymerodd Iesu’r cyfrifoldeb am ein 

pechodau, a dioddef marwolaeth fel 

cosb am y pechodau hynny.  Ac am 

iddo ef wneud hynny, yr ydym ni wedi 

ein gwneud yn rhydd.  Nid yw Duw’n 

ein dal ni’n gyfrifol am ein pechodau 

am fod Iesu wedi derbyn y cyfrifoldeb 

amdanynt.  Yn lle hynny, mae Duw yn 

edrych arnom fel petaem heb bechu o 

gwbl. Mae’n delio â ni fel petaem ni’n 
bobl gyfiawn a pherffaith. 

 

A thybed nad oes yna arwyddocad 

pellach felly i’r palmwydd?  Mae’r 

coed palmwydd tal, syth a hardd yn 

symbol o gyfiawnder pobl Dduw i’r 

Salmydd: ‘Y mae’r cyfiawn yn 

blodeuo fel palmwydd’ (Salm 92:12).  

Heb yn wybod iddi ei hun, o bosibl,  

wrth chwifio’r palmwydd a gweiddi 

‘Hosanna’ roedd y dyrfa’n cydnabod 

mai’r gŵr a ddeuai ar gefn yr asyn 

oedd yr un a fyddai’n cynnig 

cyfiawnder Duw i bawb a fyddai’n ei 

wir groesawu trwy ei dderbyn yn 

frenin ac achubydd.  

Pam palmwydd? 



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 y Blodau.  

Boed bendith Duw ar ein haddoliad.   

 

Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 

gloch gan y Parchg W R Williams, Y 

Felinheli.  Bydd plant yr Ysgol Sul ar 

daith noddedig yn y bore. 

 

Cynhelir Oedfa Deulu yn Llanberis am 

10.30 o’r gloch a gwasanaethir am 5.00 

o’r gloch gan y Gweinidog.   

 

Ni fydd oedfa yn Rehoboth. 
 

Cofion 
Anfonwn ein dymuniadau gorau am   

adferiad buan i Mr Elwyn Searell Jones, 

Dwyfor, Nant Peris; Mrs Elizabeth 

Griffith, 15 Ffordd Deiniol, Deiniolen; 

a Mr Myrddyn Pritchard, 1 Ffordd 

Padarn, Llanberis sydd yn Ysbyty 

Gwynedd.   
 

Cofion gorau hefyd at bawb sydd heb 

fod yn dda ei hiechyd ar hyn o bryd. 

Ysgol Sul Deiniolen 
Bydd plant ac athrawon Ysgol Sul 

Deiniolen yn cerdded neu reidio beic o 

Gaernarfon i Fryncir heddiw er mwyn 

codi arian at Dŷ Gobaith a Chymorth 

Crisnogol.  Gobeithio bydd y tywydd 

yn well erbyn y bore ’ma, ac y bydd yn 

ddigon braf i gynnal y daith ac y caiff 
pawb amser da. 

 

Byddwn yn ddiolchgar iawn i unrhyw a  

sy’n dymuno eu noddi.  Mae taflen ar 

gael yn y capel er mwyn gwneud 

hynny.   

 

Diolch i blant yr Ysgol Sul am eu 

hawydd i gefnogi’r ddwy elusen. 

 

Cymdeithas Undebol 
Bydd Cymdeithas Undebol Deiniolen 

yn Nhy Elidir am 7.00 o’r gloch nos 

yfory, nos Lun, Mawrth 25.  Y wraig 

wadd fydd Mrs Bethan Wyn Jones, 

Talwrn, a thestun ei sgwrs fydd, 

‘Planhigion Meddyginiaethol’.   

Croeso cynnes i bawb. 

Casgliad Y Genhadaeth 
A hithau’n fis Mawrth eto, mae’n bryd 

gwneud Casgliad Cenhadol Blynyddol 
y Chwiorydd yn Capel Coch.  Bydd 

cyfle i gyfrannu yn ystod y mis.   

 

Os na ddaw rhywun heibio i gasglu 

gallwch roi eich cyfraniad i un o 

swyddogion yr eglwys. 

 

Mae arian y casgliadau hyn yn cefnogi 

gwahanol brosiectau cenhadol dan 

nawdd Eglwys Bresbyteraidd Cymru 

yma yng Nghymru a thramor. 

 

Diolch am bob cyfraniad hyd yma. 

yna cafwyd un ras derfynol i’r pedwar 

cyflymaf.  Enillydd  y rownd derfynol 

oedd Gethin Jones, o Fethel, sy’n aelod 

o CICiau Llanberis.  Y tri o CIC     
Llanrug oedd yn y rownd derfynol efo 

fo, ond rhaid cofio bod y tri ohonynt 

flwyddyn yn hŷn na’n hogiau ni!   

 

Doedd hi ddim yn deg wrth gwrs bod yr 

hogiau’n cael yr hwyl i gyd.  Ac felly, 

ar y diwedd cafwyd ras yr oedolion ar 

gyfer arweinwyr CICiau a’r tadau oedd 

wedi dod yno efo ni.  Roedd hon yn ras 

a hanner.  Waeth i mi heb â dweud pwy 

enillodd; dim ond dweud y bydd pawb 
ohonom am y gorau i guro Dafydd y tro 

nesaf! 

 

A chan fod pawb wedi mwynhau eu 

hunain, mae’n sicr y bydd yna dro nesaf 

cyn bo hir iawn.   

 

Ar ôl y cartio aethom i lenwi’n boliau 

ym mwyty McDonald’s yn y Dre. 

 

Diolch yn fawr i Andrew am drefnu’r 

cyfan ac i’r rhieni a ddaeth efo ni.   

 

Cwrs Plant 

 Gwener, Mai 17 –  Sul, Mai 19 

Dyna pryd y bydd plant  ysgolion Sul yr 

Ofalaeth yn mynd i Goleg y Bala eleni. 

Bydd y cwrs hwn ar gyfer plant 

Blwyddyn 3-6, ac unwaith eto byddwn 

yn mynd yno gyda phlant Ysgol Sul 

Capel y Rhos, Llanrug. 

Ceir rhagor o fanylion yn nes ymlaen, 

ond beth am nodi’r dyddiad ar hyn o 

bryd.  Buan iawn y daw mis Mai, ac 

felly nodwch y dyddiad os gwelwch yn 

dda.  Mae’r taflenni wedi cyrraedd 

erbyn hyn. 

Pasg Efe 
Cynhelir Pasg Efe ar gyfer plant oed ys-

gol Blwyddyn 3–6 yr ardal yn Ysgol 

Gynradd Llanrug yfory, Mawrth 25, o 

10..0 o’r gloch tan 2.00 o’r gloch.  

Croeso cynnes i blant yr ardal gyfan.  

Mae’r dyddiau hyn wedi bod yn llawn 

hwyl o’r blaen, ac unwaith eto cawn 

gymysgedd o gemau, crefftau a neges 

Gŵyl y Pasg.  Mae angen dod â phecyn 

bwyd.    

Un o Fil 
Mae Cynllun Efe heddiw’n cychwyn 
Apel ariannol newydd er mwyn cael 

unigolion i gyfrannu at y gwaith.  

Rydym yn eich gwahodd i fod yn ‘un o 

fil’ a fydd yn barod i gyfrannu £20 bob 

blwyddyn ar gyfer y gwaith. Os 

llwyddwn i gael mil o bobl i gyfrannu 

£20 neu ragor at y gwaith, gallwn 

barhau’r gwaith a’i ddatblygu wedi i’r 

flwyddyn bresennol ddod i ben ym mis 

Medi.  Os gwelwch yn dda, a wnewch 

chi ystyried a oes modd i chi gyfrannu at 

y gwaith pwysig hwn.  Mae taflen a 

ffurflen yr Apel ar gael.  Ceir rhagor o 

fanylion dros yr wythnosau nesaf. 

 

Grand Prix CICiau 
Cynhaliwyd CICiau echnos, nos Wener, 

Mawrth 22.  A chan ei bod yn ddiwedd 

tymor, trefnwyd noson arbennig i’r criw 

yng Nghanolfan Cartio Redline ar Stad 

Diwydiannol Cibyn yng Nghaernarfon. 

 

Cafwyd amser arbennig o dda yn Grand 

Prix Ciciau, a phawb am y gorau i rasio 

rownd y trac.  Roedd yno 13 o hogiau 

(yn cynnwys 3 o CIC Llanrug), a’r unig 
biti oedd bod tri neu bedwar o griw 

ffyddlon CICiau wedi methu dod     

oherwydd y tywydd neu salwch. 

Cafodd pawb ddwy ras i ddechrau, ac 


