
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Ebrill 1  

(Sul y Blodau) 

10.00 a.m. - Mr Dewi Jones 

  5.30 p.m. - Y Parchg Euros Jones 

 

Ebrill 8  

(Sul y Pasg) 

10.00 a.m. - Oedfa’r Pasg wedi ei  

     threfnu gan Mr John H Hughes 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

  Llanberis 

 

Ebrill 15 

10.00 a.m. - Mr Dafydd Iwan 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.30 p.m. - Y Gweinidog 

YFORY 

Pasg Efe 
 

Diwrnod o weithgareddau  

i blant y fro 

(plant Blwyddyn 3-6) 

 

yn Ysgol Gynradd Llanrug 

 

ddydd Llun, Ebrill 2  

10.00 - 2.00 o’r gloch 

 

Bydd angen pecyn bwyd i 

ginio 

 

Trefnir gan Gynllun Efe 

 

Manylion gan Andrew 

Settatree (07929 916181) 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Ebrill 1  

(Sul y Blodau) 

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

 

Ebrill 8  

(Sul y Pasg) 

Oedfaon Cyfarfod Pregethu’r Pasg 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

  5.00 p.m. - Mr John H Hughes 

  Llanberis 

 

Ebrill 15 

  5.00 p.m. - Mr John Roberts 

  Llanfairpwll 

 Dim Ysgol Sul 

 
“Rho i ni lawenydd gynifer o 

flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer 

o flynyddoedd ag y gwelsom 

ddrygfyd" (Salm 90:15).  
Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Iau Cablyd, Ebrill 5: Oedfa 

Gymun am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Ebrill 8 (Sul y Pasg): 
Gwasanaethir am 10.00 o’r gloch gan y 

Gweinidog a 5.00 o’r gloch gan Mr 

John H Hughes, Llanberis   

  

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Ebrill 4: Cyfarfod 

Gweddi Efe yn Capel Coch am 7.00 o’r 

gloch. 

Dydd Gwener y Groglith, Ebrill 6: 

Oedfa Gymun am 10.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Ebrill 8 (Sul y Pasg): 

Oedfa’r Pasg - yng nghofal yr aelodau a 
mamau’r Ysgol Sul - wedi ei threfnu 

gan Mr John H Hughes am 10.00 o’r 

gloch.  Yna Oedfa MOLI am 5.00 o’r 

gloch.  Ni fydd Ysgol Sul.   

 

 REHOBOTH 

Dydd Sul, Ebrill 8 (Sul y Pasg): Y 

Gweinidog am 2.00 o’r gloch.  

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 494 - Dydd Sul, 01 Ebrill, 2012 

Iesu’n wylo 
Mae gwahanol bobl yn ymateb yn 
wahanol i glod a bri.  Mynd yn falch 

fydd rhai, a’r ganmoliaeth leiaf yn 

ddigon i chwyddo’r pen yn fawr.  Bydd 

eraill yn teimlo cywilydd mawr am eu 

bod yn eu gweld eu hunain yn gwbl 

annheilwng o unrhyw ganmoliaeth.  

Ond beth am Iesu? 

 

Ar Sul y Blodau, fe gofiwn ni heddiw’r 

ffordd y croesawyd Iesu i Jerwsalem y 

diwrnod hwnnw y marchogodd i mewn 

i’r ddinas ar gefn asyn.  Dyna beth oedd 
canmoliaeth!  Roedd yno dyrfa yn ei 

ddilyn a thyrfa arall yn dod allan i’w 

groesawu.  Roedd yno floeddio a 

chwifio dail palmwydd a thaenu dillad 

yn garped o’i flaen.  Cai Iesu ei 

gydnabod yn Frenin.  Gwaeddai’r bobl 

arno i’w hachub, ac roedden nhw’n 

hyderus fod y gallu ganddo i wneud 

hynny.  A beth oedd ymateb Iesu? 

 

Wnaeth o ddim gwrthod y mawl.  Mae 
hynny’n amlwg.  Galwodd y Phariseaid 

arno i ddweud y drefn wrth ei 

ddilynwyr am ddweud a gwneud y 

pethau hyn.  Ond, dywedodd Iesu y 

byddai’r cerrig yn gweiddi’r un pethau 

pe byddai’r bobl hyn yn tewi.  Roedd 

yn fodlon derbyn y clod, nid yn falch 

nac yn ymffrostgar, ond am ei fod yn 

syml iawn yn gwybod ei bod yn briodol 

fod pobl yn ei gydnabod fel Brenin.  

Dyna ydoedd wedi’r cwbl!  Mae Iesu’n 

derbyn y clod a’r parch heb ymddiheuro 
o gwbl am wneud hynny. 

Ond nid dyna’r unig ymateb a gafwyd 
ganddo.  Oherwydd wrth iddo ddod yn 

agos i’r ddinas, yng nghanol yr holl 

swn a chyffro mae Iesu’n wylo wrth 

weld y ddinas o’i flaen.  Mae’n 

gwybod am elyniaeth cymaint o bobl y 

ddinas iddo, a’u methiant i’w dderbyn 

ef fel Mab Duw yn eu plith.  Mae’n 

gwybod hefyd mai digon arwynebol 

yw’r croeso a roddwyd iddo’r diwrnod 

hwnnw gan lawer o’r bobl, a’u bod yn 

meddwl amdano fel brenin gwahanol 

iawn i’r hyn ydyw go iawn.  Ac felly, 
mae’n wylo.  Mae’n wylo am ei fod yn 

gwybod y daw’r ddinas cyn hir dan 

warchae am iddi fethu ei wir dderbyn 

ef  yn Feseia Duw.   

 

Doedd y ffaith eu bod yn galw Iesu’n 

Frenin a Meseia ynddo’i hun ddim yn 

ddigon am fod eu syniad o’r math o 

Frenin a Meseia oedd o yn anghywir.  

A dyna lle mae Sul y Blodau mor 

bwysig i ni o hyd.  Mae’n ein hatgoffa 
bod rhaid i’n syniadau am y Brenin  

fod yn gywir.  Y Brenin a ddaeth i’n 

hachub oddi wrth ein pechodau ydyw.  

Y Brenin sy’n ehangu ei deyrnas trwy 

blygu i’n gwasanaethu, a dioddef a 

marw drosom yw hwn.  Y Brenin sy’n 

sefydlu heddwch rhwng pobl a Duw yn 

gyntaf ydyw.  Y Brenin sy’n cynnig 

maddeuant i bawb sy’n credu ynddo 

ydyw.  Os mynnwn wneud brenin 

gwahanol ohono ac os gwrthodwn yr 

hyn y mae’n ei gynnig, mae Iesu Sul y 
Blodau’n wylo drosom ninnau. 



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 Sul arall.  

Boed bendith Duw ar ein haddoliad.  

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan Mr Dewi Jones, Pwllheli 

ac am 5.30 o’r gloch gan y Parchg 

Euros Wyn Jones, Llangefni.  Yn 

rhyfedd iawn, dyma’r tro cyntaf i’r 

ddau bregethu yn Capel Coch.  Felly, 

croeso cynnes iddynt a diolch am eu 

gwasanaeth.  Nid oes Ysgol Sul. 

 

 Byddaf fi’n arwain yr oedfaon yn 

Neiniolen.  Nid oes Ysgol Sul. 

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr      
Elwyn Morris, Oakfield, Ffordd Capel 

Coch yn Ysbyty Eryri; Mrs Myfanwy 

Thomas, Bron Wyddfa, Nant Peris; a 

Mrs Elisabeth Griffiths, Rallt Goch     

Ceunant, Llanberis sydd yn Ysbyty 

Gwynedd; a Mrs Mair Jones, Arddol, 

Bethel sydd yng Ngherrig yr Afon, Y 

Felinheli wedi’r llawdriniaeth a gafodd 
yn Ysbyty Gobowen.  

 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Dilys Baylis 
yn Capel Coch ac yna yn Amlosgfa 

Bangor, ddydd Mercher diwethaf, 

Mawrth 28 dan arweiniad y Gweinidog.  

Cymerwyd rhan yn y capel hefyd gan 

ddau a fu’n weinidogion i Mrs Baylis 

yng Nghapel Gorffwysfa ar ddechrau eu 

gweinidogaeth hwy, sef y Parchg 

Meirion Lloyd Davies, Pwllheli a’r 

Parchg John Owen, Rhuthun. Gareth 

Jones oedd yr organydd yn y capel ac 

ym Mangor. 

 
Cafwyd teyrngedau gan y Gweinidog 

a’r Parchg John Owen, a chyfeiriwyd at 

gyfraniad Mrs Baylis i waith ei chapel 

a’r  ysgol  Sul dros gyfnod o 

flynyddoedd.  Soniwyd am ei dawn 

lenydda, yn arbennig fel cyfansoddwr 

emynau a cherddi, a’i harfer o anfon 

llythyrau ar wahanol bynciau at bapurau 

newydd.  Yn ogystal â’r llythyrau a 

welid yn y Wasg byddai’n ysgrifennu 

llythyrau at arweinwyr gwleidyddol ac 
eglwysig, ac yn derbyn atebion oddi 

wrth y mwyafrif ohonynt.  

 

Bu’n cadw siop yn Meirionfa am 

flynyddoedd (er iddi ddechrau ei gyrfa 

yn 17 mlwydd yn hyfforddi fel nyrs 

mewn ysbyty dan nawdd Cartrefi Dr 

Barnado yn Barkings Side, yn Essex). 

Daliodd i gefnogi gwaith Barnado’s dros 

y blynyddoedd, a bu’n weithgar hefyd 

gyda chasgliadau blynyddol Cymorth 

Cristnogol yn Llanberis.  Bu’n ffyddlon 
i’r oedfaon a’r Seiat i oedran mawr, a  

gwelwyd ei cholli yn fawr ers iddi fethu 

dod i’r oedfaon.  Cydymdeimlwn o’r 

newydd â Gwen, Eric ac Emlyn a’r holl 

deulu, yn arbennig o golli mam a nain.  

Y Gymdeithas 

Cynhaliwyd y Gymdeithas yn Nhy 

Elidir yn Neiniolen nos Lun diwethaf, 

Mawrth 26.  Cafwyd sgwrs ddiddorol 

gan Mr Maldwyn Thomas, Bangor ar 
gadw a throsglwyddo straeon, a hynny, 

meddai, yn ffordd o ddiogelu ein syniad 

o bwy ydym fel pobl a chenedl.  Roedd 

yn ddifyr dros ben, a diolchwyd iddo 

gan Mr Len Jones. 

 

Cinio’r Gymdeithas 

Y Cinio Blynyddol fydd gan y ddwy 

Gymdeithas Undebol nesaf, ac felly 

mae’n bryd archebu eich bwyd os 

ydych yn bwriadu dod i’r naill neu’r 

llall. 

 

Yng Ngwesty’r Dolbadarn y bydd Cinio 

Cymdeithas Undebol Llanberis, nos 
Fawrth, Ebrill 17.  Mae’r bwydlenni 

gan Miss Dilys Mai Roberts.  Holwch 

amdanynt. 

 

Yng Nghlwb Golff, Caernarfon y bydd 

Cinio Cymdeithas Undebol Deiniolen, 

nos Lun, Ebrill 23.  Mae’r bwydlenni 

gan Mrs Jane Thorman Jones neu Mrs 

Eirian Jones. 

 

Edrychwn ymlaen at ddwy noson ddifyr 

i ddod â thymor y Cymdeithasau i ben 
am flwyddyn arall. 

 

Gofalwch roi eich enw ac archebu eich 

bwyd mewn da bryd. 

 

Côr  
Diolch yn fawr am y rhodd o £72 a 

gafwyd gan Gôr Ffrindiau Bythol 

Wyrdd at gronfa Capel Coch.  Mae’r 

côr yn cyfarfod yn y festri ar brynhawn 

dydd Iau. 

 

Cyngerdd 

Cynhaliwyd cyngerdd yng Nghapel 

Rehoboth, Nant Peris echnos yng 

nghwmni Iona ac Andy.   

 
Yn ystod y cyngerdd gwnaed casgliad 

Orran, sef elusen sy’n cynnal cartref i 

blant amddifad yn Armenia. Mae’r 

cysylltiad rhwng Cymru ac Armenia 

wedi cryfhau ers i’r Cynulliad 

Cenedlaethol yng Nghaerdydd wneud 

datganiad yn 2005 oedd yn cydnabod yn 

swyddogol  yr  h i l - l addia d  a 

ddigwyddodd yn Armenia dan law 

llywodraeth Twrci yng nghyfnod y 

Rhyfel Byd Cyntaf.  Mae Twrci hyd 

heddiw yn gwadu’r hil-laddiad hwn ac 
yn mynnu mai rhyfel cartref oedd achos 

y marwolaethau. 

 

Yn ystod y noson cymerwyd rhan gan 

Ddirprwy Lys-gennad Armenia yng 

Ngwledydd Prydain a chan Arweinydd 

yr Eglwys Armenaidd yng Ngwledydd 

Prydain, yr Esgob Vahan Hovhanessian.  

Roedd y ddau yn cydnabod diolch pobl 

Armenia am y gefnogaeth o Gymru.  

Gyda hwy yn y cyfarfod roedd oddeutu 
dau ddwsin o bobl o dras Armenaidd, 

oedd wedi teithio o Gaerdydd, 

Caerfaddon, Llundain a Manceinion yn 

unswydd er mwyn bod yno.  Ac roedd 

yn amlwg mai’r hyn a wnaeth iddynt 

ddod oedd eu bod yn teimlo’n ddyledus 

yn arbennig i drefnydd y cyngerdd, Mr 

Eilian Williams, a fu’n bennaf cyfrifol 

am ddod â’r achos arbennig hwn i sylw’r 

Cynulliad i ddechrau.  Roedd eu parch 

a’u diolchgarwch i Eilian yn amlwg 

iawn.  A chawsom wybod mai’r hyn a 
ysgogodd Eilian i ymgyrchu o blaid pobl 

Armenia oedd deall bod aelodau 

Rehoboth ar y pryd wedi bod yn 

gweddio dros bobl Armenia ac wedi 

gwneud casgliad i’w helpu. 


