
Rhowch wybod 
Er na roddir enwau cleifion yn Gronyn 
erbyn hyn byddwn yn falch iawn o gael 
gwybod gennych pwy sydd yn yr ysbyty 
er mwyn medru ymweld â hwy yn enw’r 
eglwysi.  Felly, os gwyddoch am aelodau 
sydd yn yr ysbyty a wnewch chi roi 
gwybod i’r Gweinidog os gwelwch yn 
dda.   Mae’r rhif ffôn i’w weld yn y panel 
ar ochr chwith y dudalen hon. 
 

Pwy? 
Am bwy y mae’r geiriau hyn yn sôn? 
 

 Rydym yn cefnogi Pwyllgorau  
lleol .... - yn enwedig yn y cyfnod cyn ..... 
....... sef ein hymdrech codi arian fawr pob 
mis Mai. 

 Rydym yn pregethu neu siarad am 
waith .... i grwpiau, ysgolion neu eglwysi. 

 Rydym yn recriwtio gwirfoddolwyr, 
yn cynnwys ymgyrchwyr ac athrawon ... 

 Rydym yn trefnu gweithgareddau ac 
yn gwahodd ymwelwyr i Gymru o rai o’n 
partneriaid ar draws y byd. 

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir 

Dydd Sul, Ebrill 28: Gwasanaethir  am 
5.00 o’r gloch gan y Parchg Gwyndaf 
Jones, Bangor.   
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Sul, Ebrill 28: Cynhelir  Oedfa 
Deulu am 10.30 o’r gloch.       
 

CARMEL 
Dydd Sul, Ebrill 28:  Ni fydd Ysgol 
Sul. Gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan 
y Gweinidog.     
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Ebrill 28: Ni fydd Ysgol Sul.  
Gwasanaethir am 2.00 o’r gloch gan y 
Gweinidog.   
 
 
 
 
 
 
 

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Ebrill 28 
5.00 p.m. - Y Parchg Gwyndaf Jones 
 

Mai 5 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mai 12 
5.00 p.m. - Y Parchg Eifion W Williams 
 

Mai 19 
5.00 p.m.—Y Gweinidog 
 

Y mis nesaf - Llanberis 

 
Ebrill 28 

10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

Mai 5 
10.00 a.m. - Y Parchg Gwynfor Williams 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
 

Mai 12 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mai 19 
10.00 a.m. - Mr Andrew Settatree 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 

Mi gaiff Cadeirlan Notre Dame ym 
Mharis ei hail godi. Er gwaetha’r 
fflamau a ysodd do’r adeilad nos Lun 
mae hyn eisoes yn amlwg. Drannoeth y 
tân, cafwyd addewidion am gannoedd o 
filiynau o ewros at y gost o’i adfer.  
 
Wrth i’r Gadeirlan losgi clywyd pobl ar 
y teledu a’r radio yn dweud mor drist 
oedd gweld hyn yn digwydd yn ystod 
Wythnos y Pasg. Does yna ddim amser 
addas i Gadeirlan ysblennydd gael ei 
difrodi wrth gwrs. Ond o bob wythnos, 
fel y dywedodd mwy nag un nos Lun, 
yr oedd Wythnos y Pasg yn atgoffa 
pobl, yng nghanol y tristwch i gyd, mai 
neges o obaith sydd gan yr Eglwys 
Gristnogol. Cafwyd sawl cyfeiriad at yr 
atgyfodiad a’r bywyd newydd y mae’r 
Pasg yn ei gyhoeddi. I lawer o bobl, yr 
oedd hynny’n sail dros gredu y cyfyd 
Notre Dame eto.  
 
Does wybod beth fydd cost adfer y 
Gadeirlan. Er i’r Arlywydd Macron sôn 
am bum mlynedd does wybod pryd y 
cwblheir y gwaith. Ond fe gaiff Notre 
Dame ei hadfer. Bydd angen penseiri a 
pheirianwyr a chrefftwyr o bob math. 
Daw rhai ohonynt o bob cwr o’r byd.  
Ond rhyw ddydd, bydd torfeydd yn 
rhyfeddu unwaith eto at ysblander y 
Gadeirlan. Wedi’r ail gynllunio manwl 
a’r ail greu celfydd, bydd Notre Dame 
yn dal i sefyll, er nad yn union fel o’r 
blaen. 
 
Yn y cyfamser, ar Sul y Pasg heddiw 
caiff Cristnogion Paris a’r byd ddathlu 
atgyfodiad Iesu Grist, a oedd yn fwy o 

wyrth nag adfer yr un gadeirlan. Mae 
adfer Notre Dame yn dasg enfawr, ond 
oherwydd y doniau a roed i wahanol 
bobl nid yw’n dasg amhosibl. Ond  
dathlu’r amhosibl a wnawn ni ar Sul y 
Pasg. Croeshoeliwyd Iesu Grist. 
Claddwyd ef. Yr oedd yn amhosibl 
iddo ddod o’i fedd. Yr oedd wedi 
marw. Ond digwyddodd yr amhosibl.    
 
Yr un peth na all pobl ei wneud yw 
dod nôl yn fyw. Mae marwolaeth mor 
derfynol. Ond bu farw Iesu, a bore’r 
trydydd dydd wedi hynny roedd yn 
fyw. Mewn amrant, hyd y gwyddom, 
daeth yn ôl yn fyw a gadael ei fedd. 
A’r un ydoedd â chynt. Yr un corff 
oedd ganddo; roedd ôl yr hoelion yn ei 
fysedd yn brawf o hynny.  Ac eto 
roedd ei gorff yn wahanol mewn rhyw 
ffordd; gallai ymddangos yng nghanol 
ei ddisgyblion a diflannu o’u golwg.  
Ond yr un person ag o’r blaen ydoedd; 
yr un Iesu, yn yr un corff.    
 
O weld y lluniau cyntaf o du mewn i’r 
Gadeirlan yn hwyr nos Lun, y peth 
mwyaf trawiadol oedd bod y groes 
uwchben yr allor wedi goroesi. Roedd 
yn disgleirio yn nhywyllwch cangell yr 
eglwys, ac yn symbol trawiadol fod 
Croes Crist yn ganolog i holl obaith y 
Ffydd Gristnogol. Croes a bedd gwag; 
marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist 
yw sail Cristnogion dros gredu y cyfyd 
eu cyrff marwol hwythau rhyw ddydd 
fel y byddant, enaid a chorff, gyda 
Duw am byth. A dyna ryfeddod mwy o 
lawer nag adfer hyd yn oed y gwychaf 
o gadeirlannau’r byd.   

Notre Dame 

Gronyn 

Rhif 796 
Sul y Pasg 
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Gofalaeth Fro’r Llechen Las 
 

Cefnywaun (P), Deiniolen 
Ebeneser (A), Deiniolen 

Capel Coch a Rehoboth (P), Llanberis 
Nant Padarn A), Llanberis 
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 

Heddiw 
Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan Mr Robert Morris. Nid oes 
Ysgol Sul heddiw. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 3.30 o’r 
gloch gan y Gweinidog.         
 
Nid oes Ysgol Sul yn Llanllechid heddiw 
ond gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan 
y Gweinidog.   
 
Nid oes Ysgol Sul yn Nhalybont heddiw,   
Gwasanaethir am 2.00 o’r gloch gan y 
Parchg Cledwyn Williams.   
 

Cofion 
Dathlu atgyfodiad Iesu Grist a wnawn yn 
ein hoedfaon heddiw ar un o ddyddiau 
mwyaf arwyddocaol y calendr eglwysig.   
O ganol cyffro a llawenydd y dathlu 
hwnnw anfonwn ein dymuniadau gorau 
at yr aelodau na all fod gyda ni oherwydd 
llesgedd neu afiechyd neu ofalon eraill.  
Boed i lawenydd a buddugoliaeth y Pasg 
eich cysuro chi a ninnau a’n galluogi i 
wynebu pob dim trwy ffydd yng Nghrist.  

Te Bach 
Cynhaliwyd Te Bach yng Ngharmel 
Llanllechid ddydd Llun diwethaf, gyda’r 
elw’n cael ei drosglwyddo i Gronfa  Ela 
Hughes, Carneddi, un o blant yr Ysgol 
Sul, sy’n derbyn triniaeth feddygol yn  yr 
Almaen.  Diolch am bob cefnogaeth i’r 
pnawn a dymuniadau gorau unwaith eto i 
Ela a’i theulu.  
 

Swper Cymdeithas 
 Deiniolen 

Nos Lun, Ebrill 29 bydd Swper 
Blynyddol Cymdeithas Deiniolen yng 
Nghlwb Golff Caernarfon.  
 

Ysgolion Sul 
Ni fydd Ysgol Sul yn Capel Coch ddydd 
Sul heddiw.  Bydd Oedfa Deulu am 
10.30 o’r gloch y Sul nesaf, Ebrill 28. 
 
Ni fydd Ysgol Sul yng Nghapel Carmel 
heddiw na’r Sul nesaf, Ebrill 28. 
 
Ni fydd Ysgol Sul yn Nhalybont heddiw 
na’r Sul nesaf, Ebrill 28. 

Balm o Salm 
 
‘Os nad yw'r ARGLWYDD yn 
adeiladu'r tŷ, y mae ei adeil-
adwyr yn gweithio'n ofer. Os nad  yw-
'r ARGLWYDD yn gwylio'r ddinas, y 
mae'r gwylwyr yn effro'n ofer. Yn ofer 
y codwch yn fore, a mynd yn hwyr i 
orffwyso, a llafurio am y bwyd a fwyt-
ewch; oherwydd mae ef yn rhoi i'w an-
wylyd pan yw'n cysgu. Wele, etifedd-
iaeth oddi wrth yr ARGLWYDD yw 
meibion, a gwobr yw ffrwyth y groth. 
Fel saethau yn llaw rhyfelwr yw meib-
ion ieuenctid dyn. Gwyn ei fyd y sawl 
sydd â chawell llawn ohonynt; ni chy-
wilyddir ef pan ddadleua â'i elynion yn 
y porth’ (Salm 127).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nid yw ef yma, efe a gyfodwyd.” 


