
Y mis nesaf - Llanberis 
 

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 

 

Ebrill 21 
10.00 a.m. - Y Parchg Iorwerth J Owen    

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa 

 

Ebrill 28 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Dydd Sul, Ebrill 7:  Gwasanaethir am 

10.00 a 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  

Gweinyddir y Cymundeb yn ystod oedfa’r 

bore.  Sylwch mai am 10.00 o’r gloch y 

bydd oedfa’r bore gan na fydd Ysgol 

Sul oherwydd y gwyliau. 
 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Dydd Sul, Ebrill 7:  Gwasanaethir am 

10.00 o’r gloch gan Mr Dafydd Iwan, 

Caeathro ac am 5.00 o’r gloch gan Mr 

Richard Lloyd Jones, Bethel.  Ni fydd 

Ysgol Sul. 

 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Ebrill 7:  Gwasanaethir am 2..0 
o’r goch gan y Parchg Reuben Roberts, 

Bontnewydd. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

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

Dim Ysgol Sul 

 

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

Dim Ysgol Sul 

 

Ebrill 14 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 

5.00 p.m. - Y Parchg Iorwerth J Owen 

 

Ebrill 21 
10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Ebrill 28 
10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Miss Nerys Jackson 

 

yn eich gwahodd  

 

i fod yn  

 

UN O FIL 

 
er mwyn Iesu Grist 

 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 539 - Sul y Pasg, 31 Mawrth, 2013 

Hen brofiad chwithig yw cael pobl yn 

methu cadw oed.  Roeddech wedi aros 

yn y tŷ trwy’r dydd i ddisgwyl y 

gweithiwr neu’r cwmni a oedd wedi 

addo dod yno, a ddaeth neb o gwbl.  

Neu roeddech wedi trefnu i weld ffrind 

yn y dre’ am 10.00 o’r gloch, a doedd 

dim sôn amdano fo neu hi awr yn 

ddiweddarach.  Wedi’r holl drefnu ac 

wedi i chi fynd i’r holl drafferth, y fath 

siom a fu pan na chyrhaeddodd y 

person arall. Lle’r oedd hi?  Beth oedd 

wedi ei rwystro fo?  Ar adegau felly, 

mae’r siom yn gymysg â dicter; a 

dryswch yn gymysg â thristwch wrth i 
ni geisio dyfalu pam na chadwyd yr 

addewid a’r trefniant.  

 

Doedd Iesu ddim yno pan aeth y 

gwragedd at y bedd i chwilio amdano 

fore’r Pasg.  Ond doedd hynny ddim yn 

golygu ei fod wedi methu cadw oed.  

Wedi’r cwbl, doedd o ddim wedi 

dweud y byddai yno.  Mewn 

gwirionedd, roedd wedi dweud yn 

ddigon clir na fyddai yno.  Roedd wedi 

dweud y byddai’n marw ond y 

byddai’n dod yn ôl yn fyw ymhen 

tridiau.  Ond doedd y disgyblion ddim 

wedi dal gafael yn y geiriau hynny.   

 

Felly, fore’r Pasg, fe gymeron nhw’n 
ganiataol mai yn y bedd y byddai Iesu 

o hyd.  Ac nid nhw yn unig chwaith.  

Roedd disgyblion Iesu o’r un farn yn 

union.  A bod yn deg â’r gwragedd a’r 

disgyblion, byddai’n ddigon naturiol 

iddyn nhw feddwl felly – pe na fyddai 

Iesu wedi dweud yn wahanol.  Ond am 

ei fod wedi dweud yn eglur iawn am ei 

atgyfodiad, fe ddylasen nhw wybod yn 
well.       

 

Ac felly, am nad oedden nhw wedi dal 

gafael yng ngeiriau Iesu, fe aethon 

nhw at y bedd.  Ond doedd Iesu ddim 

yno.  Roedden nhw mewn dryswch, yn 

drist, yn ofnus, ac yn amau bod rhyw 

ddrwg yn y caws.  Roedden nhw’n 

argyhoeddedig mai yno y byddai, ond 

roedden nhw’n anghywir gan fod Iesu 

wedi atgyfodi, yn union fel y 

dywedodd. 

 

A’r camgymeriad mwyaf y gallwn 

ninnau ei wneud yw credu mai person 

o’r gorffennol pell, sydd erbyn hyn yn 

farw, yw Iesu Grist.  Do, fe droediodd 
y ddaear ddwy fil o flynyddoedd yn ôl.  

Do, bu farw ar groes.  A Do, fe’i 

claddwyd yn y bedd hwnnw yr aeth y 

gwragedd ato dridiau’n ddiweddarach.  

Ond daeth o’r bedd; daeth yn fyw 

drachefn.  Ac mae’n dal yn fyw!  

Dyna yw neges fawr y Pasg.  Mae 

Iesu, ein Harglwydd a’n Gwaredwr, yn 

fyw, a ninnau’n cael ei adnabod, ei 

ddilyn, ei garu a’i addoli.  Rhyfeddod 

mawr ei atgyfodiad oedd llawenydd ac 

ymffrost a gobaith ei ddilynwyr yn 

nyddiau cynnar yr Eglwys, a byth ers 

hynny hefyd.  A dyma, gobeithio, ein 

llawenydd ninnau o’r newydd ar Ŵyl 

y Pasg.  

Ddim yno! 



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 Pasg.  

Boed bendith Duw ar ein haddoliad.   

 

Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 

gloch gan y Parchg Ddr Elwyn 

Richards, Caernarfon.  Nid oes Ysgol 

Sul a hithau’n wyliau’r ysgol. 

 

Gwasanaethir yn Llanberis am 10..0 o’r 

gloch gan y Parchg Iwan Llywelyn 

Jones, Porthmadog.  Nid oes Ysgol Sul 

a hithau’n wyliau’r ysgol.  Y 

Gweinidog fydd yn arwain yr oedfa am 
5.00 o’r gloch. 

 

Ni fydd oedfa yn Rehoboth. 

 

Cofion 
Anfonwn ein dymuniadau gorau am   

adferiad buan i Mr Elwyn Searell Jones, 

Dwyfor, Nant Peris a Mrs Elizabeth 

Griffith, 15 Ffordd Deiniol, Deiniolen 
yn Ysbyty Gwynedd.  Anfonwn ein 

cofion gorau hefyd at bawb sydd heb 

fod yn dda ei hiechyd ar hyn o bryd. 

Ysgol Sul Deiniolen 
Oherwydd y tywydd bu raid gohirio’r 

dai th noddedig yr oedd plant 

ac athrawon Ysgol Sul Deiniolen wedi 

ei threfnu ar gyfer y Sul diwethaf i godi 

arian at Gymorth Cristnogol a Thŷ   

Gobaith.  

 
Caiff y daith ei chynnal yn nes ymlaen 

y gwanwyn neu’r haf hwn, gan obeithio 

bydd y tywydd wedi cynhesu erbyn 

hynny. 

 

Penblwydd Hapus 
Llongyfarchiadau i Mr Iorwerth Evans, 

5 Hafod Oleu, Deiniolen a oedd yn 

dathlu ei benblwydd yn 90 oed ddydd 
Mercher diwethaf, Mawrth 27.          

Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau 

gorau wrth ddymuno Penblwydd Hapus 

iddo. 

 

Cymorth Cristnogol 
Mai 12–18 fydd Wythnos Cymorth 

Cristnogol eleni.  Gobeithiwn wneud y 

casgliad o ddrws i ddrws fel arfer yn 

Neiniolen a Llanberis.   

 

Apeliwn am gymorth efo’r gwaith eleni 

eto.  Bydd yn help mawr os gallwn gael 

rhagor o help i wneud y gwaith hwn yr 

wythnos honno.   

 

Cymdeithas Undebol 
Yng Nghymdeithas Undebol Deiniolen 

nos Lun diwethaf cafwyd sgwrs gan 

Mrs Bethan Wyn Jones, Talwrn am 
‘B lanhigion Medd yginia ethol ’ .  

Diolchwyd iddi gan Mr Brian Price.  Y 

swper blynyddol yng Nghlwb Golff 

Caernarfon ar  Ebrill 22 fydd y cyfarfod 

nesaf . 

Un o Fil 
Mae Cynllun Efe wedi 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 gynnal 

cenhadaeth Efe, 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, ac 

fe gewch gopi ohoni gyda Gronyn 

bythefnos i heddiw.   

 

Os ydych eisiau copi cyn hynny, 

cysylltwch â’r Gweinidog os gwelwch 
yn dda. 

 

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, a byddant ar gael yn yr 

Ysgol Sul ar ôl gwyliau’r Pasg. 

Casgliad Y Genhadaeth 
Ar ddiwedd mis Mawrth dyma’r cyfle 

olaf i gyfrannu at Gasgliad Cenhadol 

Blynyddol y Chwiorydd yn Capel Coch.    

Cewch 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. 

 

Swper y Gymdeithas 
Cynhelir Swper Blynyddol Cymdeithas 

Undebol Llanberis nos Fawrth, Ebrill 9, 
yng Ngwesty’r Dolbadarn.  Cofiwch ar-

chebu eich bwyd. 

 

Pasg Efe 
Roedd Pasg Efe yn llwyddiant mawr 

ddydd Llun diwethaf.  Daeth 43 o blant 

7 i 11 oed i’r diwrnod a gynhaliwyd yn 
Ysgol Gynradd Llanrug.  Roedd yno 

blant o fwy nag un o bentrefi’r fro.   

Cafwyd pedair awr o ddysgu ac addoli, 

chwarae a gwaith crefft, helfa drysor a 

sesiynau i-pads; a chyflwynwyd stori a 

neges y Pasg yn glir trwy’r cyfan.  

Diolch yn fawr iawn i bawb a fu’n para-

toi ac yn arwain.  Diolch arbennig wrth 

gwrs i Andrew a drefnodd y diwrnod, ac 

i Gwenno Hughes, Susan Williams a 

phawb arall oedd yn ei helpu.  Cawsom 

help hefyd gan naw o ieuenctid i arwain 

y cyfan, a diolch yn fawr iawn iddynt 

hwythau.  Mae mor braf gweld pobl 
ifanc yn mwynhau helpu wedi iddyn 

nhw fynd yn ’rhy hen’ i ddod i’r clwb 

gwyliau eu hunain.  Mae’r bobl ifanc yn 

aelodau o CIC Llanberis a CIC Llanrug. 


