
ysgolion ar hyn o bryd. Byddwn yn mynd 
i Ysgol Dolbadarn bnawn Llun, Mehefin 
13.  Os ydych am fod yn rhan o’r gwaith 
hwn, rhowch wybod i ni mor fuan â 
phosibl.  Caiff Y Gemau eu cynnal yn 
Ysgol Penisarwaun ddydd Llun, Mehefin 
28. 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Mai 15: Gwasanaethir  am 
5.00 o’r gloch gan y Gweindog.   
 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Mai 10: Bore Coffi er  
budd Cronfa Adnoddau’r Capel rhwng 
10.45 a 12.00 o’r gloch. 

Nos Wener, Mai 13–Dydd Sul, Mai 15: 
Cwrs Plant yng Ngholeg y Bala. 
Dydd Sul, Mai 15: Gwasanaethir  yn yr  
oedfa am 10.00 o’r gloch gan y Parchg 
Glenys Jones, Pwllheli.  Bydd yr Ysgol 
Sul am 11.15 o’r gloch.  Ni fydd oedfa 
gyda’r nos. 
 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Mai 15: Ni fydd oedfa. 
 

 

BETHLEHEM 
Dydd Iau, Mai 12: Bwrlwm am 2.00 
o’r gloch.  
Dydd Sul, Mai 15 – Sul y Gymanfa: 
Cymanfa Ysgolion Sul Dosbarth Bangor- 
Bethesda yng nghapel Pendref, Bangor 
am 10.30 o’r gloch. 
 

CARMEL 

Nos Wener, Mai 13: ‘Dwylo Prysur’ am 
6.30 o’r gloch.   

Dydd Sul, Mai 15 – Sul y Gymanfa: 
Cymanfa Ysgolion Sul Dosbarth Bangor- 
Bethesda yng nghapel Pendref, Bangor 
am 10.30 o’r gloch. 
 

CYNLLUN EFE 
Dydd Gwener, Mai 13: Y Cyfar fod 
Gweddi wythnosol yn Cartref, Caeathro 
am 10.30 o’r gloch. 
 
 

Y mis nesaf - Deiniolen 

              
Mai 8 

5.00 p.m. - Dr Huw Tegid Roberts 
  Llangefni 
 

Mai 15 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mai 22 
5.00 p.m. - Miss Nerys Jackson 
  Caernarfon 
 

Mai 29 
5.00 p.m. - Y Parchg Dafydd Ll Hughes
  Caernarfon 
 
 

Y mis nesaf - Llanberis 
   

Mai 8 
10.00 p.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Oedfa MOLI  
 

Mai 15 
10.00 a.m. - Y Parchg Glenys Jones 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. -  DIM OEDFA 
 

Mai 22 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

Mai 29 
10.00 a.m. - Mr Dewi Jones 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. -  Cyfarfod Gweddi 

Ddydd Iau diwethaf roedd cyfle i bobl 
Cymru ethol aelodau newydd ein    
Cynulliad Cenedlaethol.  Erbyn bore 
Gwener, gellid dweud nad oedd llawer 
wedi newid ar un ystyr, gan mai un yn 
unig o’r deugain etholaeth a etholodd 
aelod o blaid wahanol i’r un a etholwyd 
y tro blaenorol.  Cafwyd er hynny gryn 
newid ymhlith yr aelodau rhanbarthol.  
A chan fod hefyd sawl un o Aelodau’r 
Cynulliad blaenorol wedi ymddeol 
bydd cymaint â 23 o Aelodau newydd 
ym Mae Caerdydd yr wythnos hon.  O 
gofio mai 60 o Aelodau Cynulliad sydd 
gennym, mae hynny’n golygu y bydd 
bron i chwarter yr Aelodau yn newydd.   

Wrth i’r canlyniadau gael eu cyhoeddi, 
roedd yr ymgeiswyr yn sefyll gyda’i 
gilydd yn y gwahanol ganolfannau ym 
mhob rhan o’r wlad.  Llawenydd a 
rhyddhad i un oedd yn dristwch a siom 
i arall.  Buddugoliaeth a dyrchafiad i un 
oedd yn golled a chwymp i arall.   

Roedd dydd Iau yn ddydd dyrchafiad i 
rai ac yn ddydd diflaniad eraill.  Aeth y 
buddugwyr i’w gwobr a’u gwaith.  Ond 
beth a ddaw o’r gweddill?  Ymhlith y 
rhai a gollodd eu lle yn y Senedd mae 
rhai a fu’n wynebau cyfarwydd ers 
blynyddoedd.  Beth a ddaw ohonyn 
nhw?  Welwn ni nhw eto?  Fyddan 
nhw’n diflannu o’n golwg? Neu fyddan 
nhw’n dal ati, a ninnau’n eu gweld yn 
ceisio adennill eu seddau ymhen pum 
mlynedd?  Amser a ddengys. 

Roedd dydd Iau diwethaf nid yn unig 

yn ddiwrnod etholiad ond yn Ddydd 
Iau Dyrchafael i’r Eglwys Gristnogol, 
gyda Christnogion ym mhob rhan o’r 
byd yn dathlu Esgyniad Iesu Grist i’r 
nefoedd.  Cyhoeddwyd o’r newydd fod 
y buddugwr, yr un a drechodd bechod 
a’r bedd, wedi ei ddyrchafu oddi ar y 
ddaear a’i dderbyn yn ôl i’r nefoedd.  
Aeth y buddugwr at ei wobr, i eistedd 
ar ddeheulaw Duw; ac aeth at ei waith, 
i weddio dros ei bobl.   

Yn wahanol i’r hyn a ddigwyddodd 
wedi’r Etholiad, y buddugwr – yr un a 
ddyrchafwyd – yw’r un a ddiflannodd 
Ddydd Iau’r Dyrchafael.  Aeth Iesu o 
olwg ei ddisgyblion, ac mae’n siwr y 
bydden nhw wedi dechrau meddwl 
beth fyddai’n digwydd wedi hynny.  
Ai dyna’r diwedd?  Oedd Iesu, wrth 
ddiflannu o’u golwg, wedi mynd am 
byth?   

Fu dim rhaid i’r disgyblion bendroni’n 
ormodol gan fod dau angel wedi 
dweud wrthyn nhw y byddai Iesu’n 
dod yn ôl ryw ddydd.  Pan ddaw, nid 
dod fel ymgeisydd aflwyddiannus 
mewn etholiad, i roi un cynnig arall 
arni a wna.  Y buddugwr yw Iesu.    
Mae wedi cario’r dydd trwy farw ar 
Galfaria a dod yn ôl yn fyw.  Mae’r 
fuddugoliaeth yn derfynol.  Nid oes, ac 
ni fydd angen brwydro eto er mwyn 
trechu pechod a marwolaeth.   

Daw Iesu’n ôl, ryw ddydd.  Bydd 
pawb yn ei weld; bydd pob glin yn 
plygu; a bydd pob tafod yn cyffesu fod 
Iesu Grist yn Arglwydd ac yn Frenin.      

Dyrchafu a diflannu  

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Fro’r Llechen Las 
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Cefnywaun (P), Deiniolen 
Ebeneser (A), Deiniolen 
Capel Coch (P), Llanberis 
Nant Padarn A), Llanberis 
Rehoboth (P), Nant Peris 
Bethlehem (A), Talybont  
Carmel (A), Llanllechid 

 
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 

Balm o Salm 
‘Ti, ARGLWYDD, yw fy 
nghyfran a’m cwpan, ti sy’n 
diogelu fy rhan; syrthiodd  
y llinynnau i mi mewn mannau dymunol, 
ac y mae gennyf etifeddiaeth ragorol.  
Bendithiaf yr Arglwydd  a roddodd gyn-
gor i mi; yn y nos y mae fy meddyliau’n 
fy hyfforddi.  Gosodais yr Arglwydd o’m 
blaen yn wastad; am ei fod ar fy neheu-
law, ni’m symudir’ (Salm 16:5–8).   

 

Heddiw 
Croeso cynnes i oedfaon Sul arall.  Boed 
bendith Duw ar ein haddoliad.   
 
Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.  Bydd yr 
Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch ac oedfa 
MOLI am 5.00 o’r gloch. 
 
Gwasanaethir yn yr oedfa yn Neiniolen 
am 5.00 o’r gloch gan Dr Huw Tegid 
Roberts, Llangefni. 
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 

10.30 o’r gloch ac oedfa am 5.00 o’r 
gloch yng ngofal Dafydd Iwan, Caeathro. 
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch a gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.   
 
Ni fydd oedfa yn Rehoboth heddiw. 
 

Cofion 
Dymunwn yn dda i bawb sydd heb fod 
yn dda eu hiechyd ar hyn o bryd.   
 

Cymanfa 
Bydd Cymanfa Ysgolion Sul Dosbarth 
Bangor-Bethesda yng nghapel Pendref, 
Bangor fore Sul nesaf, Mai 15, am 10.30 
o’r gloch.  Yr Arweinydd eleni fydd Mrs 
Enid Griffths.  Croeso cynnes  i bawb. 
 

Beiblau 
Gan fod eleni wedi ei nodi fel ‘Blwyddyn 
y Beibl Byw’ gan Gymdeithas y Beibl,  
Cyngor Ysgolion Sul a Gobaith i Gymru 
mae cryn sylw yn cael ei roi i’r Beibl.  Y 
bwriad wrth gwrs yw ceisio cael pobl i 
weld gwerth y Beibl nid yn unig ar gyfer 
un flwyddyn ond ar gyfer pob blwyddyn 
a phob dydd. 
 
Mae’r papurau enwadol, er enghraifft, yn 
tynnu sylw yn gyson at wahanol bethau 
sy’n cael eu gwneud gan fudiadau ac 
eglwysi i gael pobl i ddarllen a thrafod y 
Beibl a’i neges.  Wrth gynnwys adnod 
neu ddwy o’r Salmau ar y dudalen hon 
bob Sul, y bwriad yw annog darllenwyr 
Gronyn i ddarllen y Salm gyfan eu 
hunain.   
 
Un peth diddorol sy’n digwydd yn lleol 
yw cyflwyno copi o’r Beibl.net lliw i rai 
o ysgolion cynradd yr ardal yn rhodd gan 
yr eglwys yng Nghapel Tanycoed.  Mae’r 
eglwys wedi prynu 20 o gopiau a 
byddant yn cael eu cyflwyno i’r ysgolion 
mor fuan â phosibl dros yr wythnosau 
nesaf.   

CIC 
Cynhaliwyd CIC yn Capel Coch echnos a 
diolch i Dafydd  a Gwenno am ei arwain.       
 

Bore coffi 
Cynhelir y Bore Coffi misol yn festri 
Capel Coch rhwng 10.45 a 12.00 o’r 
gloch, ddydd Mawrth, Mai 10 er budd 
Cronfa Adnoddau’r Capel.   
 

Bwrlwm 
Cynhelir Bwrlwm yn festri Bethlehem, 
Talybont am 2.00 o’r gloch ddydd Iau, 
Mai 12.  Croeso cynnes. 
 

Cymorth Cristnogol 
Bydd Wythnos Cymorth Cristnogol yn 
dechrau ddydd Sul nesaf.   
 
Bwriedir gwneud y casgliad arferol yn 
Neiniolen a Llanberis, ac felly gobeithio 
y bydd gennym ddigon o wirfoddolwyr i 
wneud y gwaith eleni eto.  Os medrwch 
helpu yn Neiniolen, rhowch wybod  i  
Neville a Jane Thorman Jones, ac os 
medrwch helpu yn Llanberis rhowch 
wybod i’r Gweinidog. 
 

Cwrs Plant yn Y Bala 
Mai 13–15, 2016 

Bydd cyfle i blant yr Ofalaeth fynd i aros 
yng Ngholeg y Bala ym mis Mai, o nos 
Wener, Mai 13 hyd amser cinio dydd 
Sul, Mai 15.   
 
Mae’r cwrs hwn wedi ei drefnu ar y cyd 
â Gofalaeth Llanrug a Bethel ers sawl 
blwyddyn erbyn hyn, a dyna’r trefniant 
ar gyfer eleni eto. 
 
Mae’r cwrs ar gyfer plant 8 i 12 oed, sef 
plant Blwyddyn 3 i 6 (ond mae’n rhaid 
eu bod wedi cael eu pen blwydd yn 8 oed 
erbyn dyddiad y cwrs, yn ôl rheolau’r 
Coleg .   
 

Bydd bws yn nôl a danfon y plant. 
 
Mae hwn wedi bod yn gwrs poblogaidd 
dros y blynyddoedd, ac mae’r plant wedi 
mwynhau eu hunain arno.  Mae’n gyfle 
iddynt ddysgu am Iesu Grist trwy bob 
math o wahanol weithgareddau.  Bydd 
cyfle hefyd i fynd i nofio yn y pwll nofio 
yng Nghanolfan Hamdden y dref ac i 
wylio ffilm yn y Coleg ar y nos Sadwrn.  

  

Y Gemau 
Un o’r gweithgareddau y bydd Cynllun 
Efe  yn ei gynnal yr haf hwn fydd ‘Y 
Gemau’.  Bwriedir ymweld ag ysgolion 
cynradd i gyflwyno hanner diwrnod o 
weithgareddau ar thema Ewro 2016.   
 
Gwnaethom rywbeth tebyg y llynedd  
adeg Cwpan Rygbi’r Byd, a chafwyd 
dyddiau llwyddiannus a werthfawrogwyd 
yn yr ysgolion. 
 
Mae Andrew yn trefnu’r dyddiadau a’r 

Wythnos  
Cymorth Cristnogol 

 

Mai 15–21 
2016 

 
Fedrwch chi helpu efo’r 

casgliadau eleni? 
 
 
 
 
 
 

Dim ond un wythnos arall 
cyn y gwneir y casgliadau 


