
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Ebrill 24 

Sul y Pasg 

Cyfarfod Pregethu Cefnywaun 

 

10.00 a 5.00 o’r gloch 

Y Parchg Trefor Lewis, Hen Golwyn 

 

Mai 1 

   9.30 a.m. - Gweinidog 

  

Mai 8 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Miss Nerys Jackson 

  Caernarfon 

 

 

Cwrs Coleg y Bala 
 i blant 8-12 oed 

Mai 20-22 
 

Bydd cyfle i blant yr Ysgol Sul (Blwyddyn 3-6) 

fynd i aros yng Ngholeg y Bala eleni eto.  Byddwn 

yn rhannu’r penwythnos gyda phlant Llanrug a 

Bethel, ac yn aros yno o nos Wener tan ar ôl cinio ddydd Sul.   

 

Mae hwn yn gwrs poblogaidd iawn bob blwyddyn, ac mae’n bwysig 

ein bod yn cael gwybod mor fuan â phosibl pwy sydd eisiau mynd 

arno.  Fe all llefydd fod yn brin ac mae’n bosibl na fydd lle ar ôl os 

gadewch chi bethau’n rhy hir cyn ymateb. 

 

Rhowch eich enw i’r Gweinidog mor fuan â phosibl os ydych eisiau 

dod.  Bydd angen llenwi ffurflen a thalu £10 o flaendal.  Bydd yr   

Ysgol Sul yn rhoi cyfraniad at y gost i bob plentyn ac felly £30 fydd 

cost y penwythnos.   

 

Tyrd i fwynhau gyda Nehemeia a dy ffrindiau eleni.  

 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Ebrill 24 

Sul y Pasg 

10.30 a.m.—Oedfa Deulu 

  5.30 p.m.—Y Gweinidog 

 

Mai 1 

10.00 a.m a 5.30 p.m. 

 Y Parchg Dafydd Ll Hughes 

 Caernarfon 

 Dim Ysgol Sul 

 

Mai 8 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - ‘Moli’ 

 

 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 450—Sul y Blodau, 17 Ebrill, 2011 

Mul 

‘Doeddwn i ddim yn awyddus i 

bregethu am yr asyn’, meddai ffrind i 

mi wrthyf y diwrnod o’r blaen.  Wedi 

bod yn meddwl am bregeth ar gyfer 

Sul y Blodau oedd o.  Diolch am 

hynny, roedd o’n sylweddoli nad yr 

asyn oedd y peth pwysicaf yn y stori, 

ac fe lwyddodd i baratoi ei bregeth, a 

gobeithio y caiff hwyl ar ei thraddodi 

heddiw.  

Hyd y gwyddon o’r hyn a ddywedir yn 

yr efengylau, chafodd y disgyblion 

ddim trafferth efo’r asyn.  Fe anfonodd 

Iesu ddau o’i ddisgyblion i Fethphage i 

nôl yr asyn.  Doedd neb wedi 

marchogaeth arno cyn hynny, meddai 

Marc wrthym yn ei efengyl, ond fe 

lwyddodd y disgyblion i ddod ag o at 

Iesu, ac fe eisteddodd Iesu arno a 

marchogaeth i Jerwsalem.  Mae’r 

Brenin yn dod i’w ddinas, ac mae’r 

asyn hyd yn oed yn ildio iddo. 

Ond mor wahanol i’r syniad arferol 

sydd gennym am yr asyn yw hynny, a 

ninnau wedi arfer siarad am bobl sy’n 

‘styfnig fel mul’.  Ac nid syniad 

newydd mo hwnnw chwaith, gan fod y 

Salmydd ganrifoedd lawer yn ôl wedi 

sôn am y ‘march a mul direswm y 

mae’n rhaid wrth ffrwyn a genfa i’w 

dofi cyn y dônt atat’.  Sôn am y mul a 

wnaeth y Salmydd er mwyn rhybuddio 

pobl rhag bod yn debyg i’r creadur 

hwnnw: ‘Paid â bod fel march neu 

ful’ (Salm 32:9).   

‘Hyfforddaf di a’th ddysgu yn y ffordd 

a gymeri’, medd y Salmydd.  Mae’r 

ffordd honno, fel y dengys y Salm, yn 

golygu cydnabod ein pechod ac 

ymddiried yn yr Arglwydd.  Ond yn eu 

styfnigrwydd, mae llawer yn gwrthod 

gwneud hynny, gan fod yn amharod i 

gyfaddef bai a mynnu ymddiried 

ynddyn nhw eu hunain yn hytrach nag 

yn yr Arglwydd. 

Ac er ei holl swn wrth groesawu Iesu 

Grist i’r ddinas, roedd tyrfa Sul y 

Blodau yn ddigon tebyg i’r mul styfnig 

y soniodd y Salmydd amdano.  Fe 

weiddodd y bobl, ’Hosanna’, ond 

cyndyn iawn oedden nhw i bwyllo ac 

ystyried pa fath o frenin a ddeuai atynt 

ar gefn yr asyn.  Roedd ganddyn nhw 

eu syniadau, a doedd yna ddim a 

ddywedai nac a wnai Iesu a fyddai’n 

gwneud iddyn nhw ailystyried.  

Roedden nhw’n disgwyl Mesiea 

nerthol a fyddai’n arwain y genedl i 

ryddid, ac yn glynu wrth y syniad 

hwnnw.  Er i Iesu egluro ei fod wedi 

dod i wasanaethu yn hytrach na chael 

ei wasanaethu, doedd y dyrfa ddim yn 

barod i dderbyn hynny.  Ac oherwydd 

y styfnigrwydd hwn, fe drodd y dyrfa 

yn ei erbyn cyn diwedd yr wythnos. 

Gwyliwn rhag y styfnigrwydd a wna i 

ninnau wrthod ufuddhau i alwad Iesu i 

droi ato mewn edifeirwch a ffydd.  

Mae’n dangos i ni ffordd ddiogel i’w 

chymryd; ac fel dywed y Salm, ‘gwyn 

ei fyd’ y sawl sy’n ei dilyn.     



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 y Blodau.  

Boed i Dduw lwyddo’r gwaith a holl 

genhadaeth eglwysi’r Ofalaeth.   

 

Croeso cynnes i Mrs Nerys Griffith, 

Caernarfon a fydd yn arwain yr oedfa 

yn Capel Coch am 10.00 o’r gloch.  

Diolch iddi am ei gwasanaeth unwaith 

eto.  Cynhelir yr Ysgol Sul am 11.15 

o’r gloch. Ni fydd CIC heddiw.  Bydd 

yr oedfa am 5.30 o’r gloch yng ngofal 

Mr John H Hughes, a diolch iddo yntau 

am ei wasanaeth unwaith eto. 

 

Cynhelir Oedfa Deulu yn Neiniolen am 

10.00 o’r gloch, a byddaf i’n arwain yr 

oedfa am 5.00 o’r gloch.  

 

Ni fydd oedfa yn Rehoboth heddiw.    

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at bawb sydd 

heb fod yn dda ar hyn o bryd.  Mae  

Mrs Mair Jones, Arddol, Bethel yn 

Ysbyty Eryri; a Mrs Peri Evans, 5 

Hafod Oleu, Deiniolen a Mrs Megan 

Pritchard Jones, Peris, Glanffynnon, 

Llanrug yn Ysbyty Gwynedd.  

Dymuniadau gorau hefyd i Mrs Nicola 

Roberts, Gwenallt, Stryd Newton, sy’n 

gwel la  wedi  l lawdr iniae th yn 

ddiweddar.  

 

Oedfa’r Groglith 
Cynhelir  Oedfa Gymundeb yn 

Ebeneser, Deiniolen am 7.00 o’r gloch 

nos Iau cablyd, Ebrill 21. 

 

Cynhelir Oedfa Gymundeb yn capel 

Coch am 10.00 o’r gloch, ddydd 

Gwener y Groglith, Ebrill 22. 

 

‘Moli’ 
Cynhaliwyd oedfa ‘Moli’ yn Capel 

Coch nos Sul diwethaf, ac unwaith eto 

cafwyd gwasanaeth bendithiol iawn.  

Bywyd Pedr yw thema’r oedfaon hyn ar 

hyn o bryd, a’r nos Sul diwethaf hanes 

Pedr yn gwadu’r Iesu deirgwaith cyn y 

Croeshoe l i ad  oedd  dan syl w.  

Cymerwyd rhan gan arweinwyr ac 

aelodau CIC Llanberis a Llanrug.  

Diolch unwaith eto i Andrew, Gwenno 

a Dafydd am eu gwaith paratoi ar gyfer 

yr oedfa hon. 

 

Dyddiad y gymanfa 
Mae dyddiad Cymanfa’r Annibynwyr 

wedi ei newid i ddydd Sul Mehefin 4.  

Cynhelir y Gymanfa yn Ysgol 

Gymuned Penisarwaun eleni eto, am 

2.00 o’r gloch. 

 

Newidiwyd y dyddiad am fod plant yr 

Ysgolion Sul yn mynd i Goleg y Bala y 

penwythnos y bwriadwyd cynnal y 

Gymanfa.  Nodwch y dyddiad os 

gwelwch yn dda.  Mr Gareth Jones, 

Llanberis fydd yr arweinydd. 

Dosbarth Beiblaidd  
Cynhaliwyd Dosbarth Beiblaidd yr 

Ofalaeth nos Fercher diwethaf yng 

nghartref Miss Dilys Mai Roberts ym 

Mhenisarwaun.  Rydym yn ddiolchgar 

iawn am y croeso a gawn yno bob 

pythefnos.  Oherwydd gwyliau’r Pasg, 

bydd y Dosbarth nesaf am 7.00 o’r 

gloch nos Fercher, Mai 11. 

 

Swper 
Cynhaliwyd Swper Cymdeithas 

Llanberis yng Ngwesty  Dolbadarn nos 

Fawrth diwethaf.  Cafwyd noson 

hwyliog iawn a bwyd ardderchog.  

Croesawyd y Parchg a Mrs W R 

Williams, Y Felinheli, a chafwyd 

ganddo nifer o straeon ysgafn, ond fe 

lwyddodd hefyd i droi’n gelfydd at 

bethau mwy dwys yn ystod ei sgwrs.  

Diolchwyd iddo gan Mr John H 

Hughes.   Diolchwyd hefyd i bawb am 

eu ffyddlondeb i gyfarfodydd y 

Gymdeithas ar hyd y flwyddyn, ac yn 

arbennig i Miss Dilys Mai Roberts, yr 

Ysgrifenydd, am drefnu’r cyfan, yn 

cynnwys y Swper, mor drylwyr.  

Diolchwyd hefyd i Aneurin Jones a 

staff y gwesty am y wledd a’r croes0. 

 

Swper 
Cynhelir Swper Blynyddol Cymdeithas 

De in io len  yng  Nghl wb  Go l f f 

Caernarfon nos Fawrth, Ebrill 26.  Y 

gwesteion fydd y Parchg a Mrs W R 

Williams, Y Felinheli.   

 

Trwyddedu 
Cynhelir Gwasanaeth Trwyddedu’r 

Parchg Robert Townsend yn Offeiriad â 

Gofal Llanwnda a Llandwrog yn      

Eglwys Llanwnda am 7.00 o’r gloch 

nos Iau, Mai 19. 

Cymorth Cristnogol 
Cynhelir Wythnos Cymorth Cristnogol 

o Fai 15 hyd 22.  Felly, dyma ofyn 

mewn da bryd am wirfoddolwyr i helpu 

i gasglu arian yn Llanberis a Deiniolen. 

 

Casgliad y Genhadaeth 
Cyfans wm Casg l i ad  Cenhado l 

Blynyddol y Chwiorydd a wnaed yn 

Capel Coch y mis diwethaf oedd £174.  

Diolch i bawb am eu cyfraniadau, a 

diolch yn arbennig i Mrs Eileen Roberts 

a Miss Marion Davies am eu help gyda 

chasglu’r arian eleni eto.  Bydd yr arian 

yn cefnogi gwaith cenhadol yr enwad.  

  

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Iau Cablyd, Ebrill 21: Oedfa 

Gymundeb yn Ebeneser am 7.00 o’r 

gloch. 

Dydd Sul y Pasg, Ebrill 24: Cynhelir 

oedfaon Cyfarfod Pregethu’r Pasg 

eglwys Cefnywaun am 10.00 a 5.00 o’r 

gloch.  Gwasanaethir gan y Parchg 

Trefor Lewis, Hen Golwyn.  Ni fydd 

Ysgol Sul. 

 

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Gwener y Groglith, Ebrill 22: 

Oedfa Gymundeb am 10.00 o’r gloch. 

Dydd Sul y Pasg, Ebrill 24: Cynhelir 

Gwasanaeth Teulu am 10.30 o’r 

gloch; a gwasanaethir am 5.30 o’r gloch 

gan y Gweinidog.  Gweinyddir y 

Cymundeb yn oedfa’r hwyr. 

 

REHOBOTH 

Dydd Sul y Pasg, Ebrill 24: 

Gwasanaethir am 2.00 o’r gloch gan y 

Gweinidog.  Cynhelir Gwasanaeth 

Cymundeb. 

 


