
Welsoch chi hysbyseb diweddaraf 

Marks and Spencer ar y teledu? Mae'r 

siop enwog yn addo'r Pasg Perffaith i'w 

chwsmeriaid eleni. A beth sy'n gwneud 

peth felly? Wel yn ol M&S, tri pheth: 

byns y Grog (hot cross buns), cig oen a 

wyau siocled! Ac fel y byddech yn 

disgwyl gan gwmni mor enwog am ei 

fwyd safonol, mae rhywbeth arbennig 

am y tri pheth. Cranberries a sultanas 

yn y byns; stwffin garlleg a rosmari 

efo'r cig; a chnau a cranberries ar ben 

yr wy siocled! Mmm ... blasus iawn. 

Ond er cystal y danteithion, go brin y 

gall y cwmni gyfiawnhau'r honiad mai 

dyna sy'n gwneud y `Pasg Perffaith'. 

Gwelais yr hysbyseb am y tro cyntaf 

echnos, nos Wener y Groglith. Ond yng 

nghanol dathliadau'r Pasg, mae'n anodd 

iawn meddwl mai ar silffoedd M&S, 

nac unrhyw siop arall, y cawn ni Basg 

Perffaith. Byddwn i - a phawb arall 

ohonoch, gobeithio - yn dadlau ein bod 

yn fwy tebygol o ganfod peth felly yn 

nysgeidiaeth a dathliadau'r Eglwys 

Gristnogol. Ac wrth ddod ynghyd Pr 

oedfaon heddiw, gweddiwn y gwelwn 

ni ryfeddod y Pasg ac y profwn beth o 

lawenydd yr Wyl. Oherwydd mae a 

wnelo'r Pasg Perffaith 5'r Arglwydd 

Iesu Grist, a'i fywyd a'i farwolaeth a'i 

atgyfodiad. 

Ond y syndod yw bod hysbyseb M&S 

mor agos ati wedi'r cyfan! Yn fwriadol 

neu beidio, mae'r hysbyseb yn ddameg 

fechan. Mae'n cychwyn efo byns y 

Grog. Ers canrifoedd, bu'r groes ar ben 

y byns yn arwydd o groes yr Arglwydd 

Iesu. Hyd yn gymharol ddiweddar, dim 

ond adeg y Pasg y byddai'r byns hyn i'w 

cael. Ond er bod modd eu prynu 

bellach ar hyd y flwyddyn, mae'r groes 

fechan yn dal i atgoffa'r cyfarwydd am 

groes Calfaria. 

Wrth symud ymlaen at y cig oen, mae 

dameg yr hysbyseb yn ein hatgoffa am 

yr Un a fu ar y groes honno, sef Iesu, 

gwir Oen y Pasg, 'Dacw Oen Duw', 

meddai loan Fedyddiwr amdano ar 

ddechrau gweinidogaeth Iesu. Ac ar y 

groes, mae'r Oen hwn yn cael ei wneud 

yn aberth dros bechod y byd. Roedd 

holl ebyrth cyfnod yr Hen Destament 

wedi cyfeirio ymlaen at aberth Iesu 

Grist. Iesu yw gwir Oen Duw sy'n 

marw dros eraill, gan gymryd ei gosbi 

yn eu lle. 

Ac wrth orffen gydag wy siocled, daw'r 

ddameg a ni at fuddugoliaeth Sul y 

Pasg. Roedd yr wy, mae'n debyg, yn 

symbol o fywyd newydd ymhell cyn i 

Gristnogion ei fabwysiadu. Ond yn y 

traddodiad Cristnogol, arwydd yw'r wy 

Pasg o Atgyfodiad Crist a'i fywyd 

newydd. 

Mewn gwirionedd, onid dyna'r union 

bethau sy'n gwneud Pasg Perffaith? 

Croes Calfaria; Crist, Oen Duw yn 

marw arni; ac Atgyfodiad Iesu o'r bedd. 

Os mai dyna ystyr y Pasg i chi, 

dathlwch yn llawen heddiw. Plygwn yn 

edifeiriol wrth y groes, gan gydnabod 

mai trosom ni y bu Iesu farw. Diolchwn 

bod Iesu, am ei fod yn ein caru gymaint, 

wedi mynnu mynd Pr groes a dioddef 

drosom. A Ilawenhawn wrth gofio a 

chyhoeddi o'r newydd ei fod wedi 

gorchfygu angau a dod yn ol yn fyw. 

Gorfoleddwn yn y maddeuant a'r bywyd 

newydd a gawn trwyddo. Ie, dyna yw 

perffeithrwydd y Pasg. 

Pasg Perffaith Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 452 - Sul y Pasg, 24 Ebrill, 2011 
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Cyfododd Crist 



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 Pasg.  

Boed i Dduw lwyddo’r gwaith a holl 

genhadaeth eglwysi’r Ofalaeth.   

 

Mae traddodiad eglwys Cefnywaun o 

gynnal Cyfarfod Pregethu ar ddydd Sul 

y Pasg yn parhau heddiw eto.  Y 

pregethwr gwâdd heddiw yw’r Parchg 

Trefor Lewis, Hen Golwyn, ac 

estynnwn groeso cynnes iawn iddo yn 

ôl i Ddeiniolen, lle cychwynnodd ei 

weinidogaeth wrth gwrs.  Ers iddo adael 

yr Ofalaeth dair blynedd ar hugain yn ôl  

mae wedi gweinidogaethu yn Hen 

Golwyn, Porthaethwy, Trefecca a 

Llanddarog, a bellach mae wedi 

ymddeol ac ailgartrefu yn Hen Golwyn.  

Bydd yn arwain yr oedfaon am 10.00 a 

5.00 o’r gloch, a diolchwn iddo am ei 

wasanaeth. 

 

Byddaf finnau’n arwain yr oedfa Deulu 

yn Capel Coch am 10.30 o’r gloch a’r 

oedfa gymundeb am 5.30 o’r gloch.   

 

Byddaf hefyd yn arwain yr oedfa yn 

Rehoboth am 2.00 o’r gloch. 

Cofion 
Cofion gorau at Mrs Mair Jones, 

Arddol, Bethel a Mrs Megan Pritchard 

Jones, Peris, Glanffynnon, Llanrug yn 

Ysbyty Eryri; a Mrs Bet Hughes, 

Adwy’r Mynydd, Deiniolen; Mrs Nellie 

Pritchard, 3 Ffordd Padarn, Llanberis; a 

Miss Ciss Rowlands, Corlan y Bont, 

Deiniolen yn Ysbyty Gwynedd.    

 

 Swper 
Cynhelir Swper Blynyddol Cymdeithas 

De in io len  yng  Nghl wb  Go l f f 

Caernarfon nos Fawrth, Ebrill 26.  Bydd 

y bws yn cychwyn o Rydfadog am 6.15 

o’r gloch.    Y gwesteion fydd y Parchg 

a Mrs W R Williams, Y Felinheli.   

 

Dosbarth Beiblaidd  
Oherwydd gwyliau’r Pasg ni chynhelir 

Dosbarth Beiblaidd yr Ofalaeth yr 

wythnos hon.  Bydd y nesaf nos 

Fercher, Mai 11, yn Yr Haciau, 

Penisarwaun, am 7.00 o’r gloch. 

 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Mrs Rita Morris, Mr 

William Jones, a Valerie a Colin Jones 

Llanberis a’r teulu yn eu profedigaeth o 

golli chwaer, a chwaer yng nghyfraith, a   

modryb, Dilys, yng Nghaernarfon.   

 

Cydymdeimlwn hefyd â Mrs Nan 

Jones, Deiniolen a Mrs Grace Roberts, 

Llanberis a’r teulu cyfan yn eu profedi-

gaeth o golli eu chwaer, Gwenda, yn 

Wrecsam. 

  

Dyddiad y gymanfa 
Mae dyddiad Cymanfa’r Annibynwyr 

wedi ei newid i ddydd Sul Mehefin 4, 

yn Ysgol Gymuned Penisarwaun am 

2.00 o’r gloch. 

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. 

 

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.   

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.  Mae croeso cynnes i 

ymuno yn yr oedfa hon. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fawrth, Hydref 26: Swper y 

Gymdeithas yng Nghlwb Golff 

Caernarfon. 

Dydd Sul, Mai 1: Gwasanaethir am 

9.30 a 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  

Ni fydd Ysgol Sul. 

 

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Sul, Mai 1: Gwasanaethir am 

10.00 a 5.30 o’r gloch gan y Parchg 

Dafydd Ll Hughes, Caernarfon.  Ni 

fydd Ysgol Sul.   

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Mai 1: Ni fydd oedfa.   

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Mai 1 

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

  

Mai 8 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Miss Nerys Jackson 

  Caernarfon 

 

Mai 15 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Mr Arwel Williams 

  Caernarfon 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

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’ 

 

Mai 15 

10.00 a.m. a 5.30 p.m. 

 Mr Dafydd Murphy 

 Bangor 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 


