
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. 
 

Cyngerdd  
Eglwys Nant 

Bydd Cyngerdd yn Eglwys Sant Peris, 
Nant Peris nos Sul nesaf, Mai 5 am 7.00 
o’r gloch.  Cymerir rhan gan Gôr Meibion 
Dyffryn Peris ac amryw o artistiaid eraill, 
gyda Dei Tomos yn arwain y noson.  £5 
yw pris y tocynnau a bydd yr elw at gost 
atgyweirio to’r eglwys.   
 
Rwyf wedi cael gwahoddiad i ddweud 
gair byr am y    bwriad i werthu capel a 
festri Rehoboth er mwyn i’r gymuned fod 
yn ymwybodol o’r sefyllfa ddiweddaraf. 

 

 
 

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir 

Nos Lun, Ebrill 29: Swper Cymdeithas 
Undebol Deiniolen yng Nghlwb Gollf 
Caernarfon am 7.00 o’r gloch.  
Dydd Sul, Mai 5: Gwasanaethir  am 
3.30 o’r gloch gan y Gweinidog.    
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Sul, Mai 5: Gwasanaethir am 
10.00 o’r gloch gan y Parchg Gwynfor 
Williams, Caernarfon.  Bydd yr Ysgol 
Sul am 11.15 o’r gloch.        
 

CARMEL 
Dydd Llun, Mai 29: Dosbarth Gwau 
am 2.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Mai 5.  Cynhelir  yr Ysgol 
Sul am 10.30 o’r gloch a gwasanaethir 
am 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.     
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Mai 5: Cynhelir yr Ysgol 
Sul am 10.00 o’r gloch a gwasanaethir 
am 2.00 o’r gloch gan y Parchg W H 
Pritchard, Bae Trearddur.   

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

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 
 

Mai 26 
5.00 p.m. - Miss Eleri Jones 
 

Y mis nesaf - Llanberis 

 
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 
 

Mai 26 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

Dau neu dri enw sydd gan y mwyafrif 
ohonom.  Mae gan eraill bedwar, ac 
ambell un fwy na hynny.  Mae gan y 
Sul cyntaf wedi’r Pasg fwy o enwau 
nag a feddyliais i. Glywsoch chi alw’r 
diwrnod hwn yn Wython y Pasg neu 
Ddydd Octaf y Pasg; Pasg Bach neu 
Basg Bychan; Pasg Gwyn; Sul Thomas; 
Sul Adnewyddiad; neu hyd yn oed Sul 
Quasimodo? Defnyddir y gwahanol 
enwau gan wahanol draddodiadau’r 
Eglwys Gristnogol, megis yr Eglwys 
Babyddol neu Eglwys Uniongred y 
Dwyrain. Ond o fewn y traddodiad 
Protestannaidd y perthynwn ni iddo, ac 
yn arbennig draddodiad anghydffurfiol 
ein capeli, mae’r cyfan yn ddieithr.   
 
Yr unig un o’r enwau hyn a ddeallaf yn 
ddidrafferth yw ‘Sul Thomas’ gan mai 
cyfeiriad ydyw at Thomas yn gweld 
Iesu wythnos wedi atgyfodiad Iesu 
(Ioan 20:24–29). Am ryw reswm, 
doedd Thomas ddim efo’r disgyblion 
eraill pan ddaeth Iesu atynt nos Sul y 
Pasg; a phan ddywedwyd wrtho eu bod 
wedi ei weld, gwrthododd Thomas â 
chredu. Mynnodd na fyddai’n credu 
fod Iesu’n fyw os na chai weld ôl yr 
hoelion yn ei ddwylo, a hyd yn oed roi 
ei fys yn yr olion hynny.  Ymhen yr 
wythnos, felly, daeth Iesu atynt eto, a’r 
tro hwn roedd Thomas yno hefyd.  Ac 
er i Iesu ei wahodd i roi ei fys yn ôl yr 
hoelion ni ddywedir ei fod wedi 
gwneud hynny. Roedd gweld Iesu’n 
ddigon i Thomas gredu ei fod yn fyw.  
Un o’r pethau mwyaf cofiadwy o’r 
hanes hwn am yr amheuwr Thomas yw 
geiriau Iesu Grist, ‘Ai am i ti fy ngweld 

i yr wyt ti wedi credu? Gwyn eu byd y 
rhai a gredodd heb iddynt 
weld’ (adnod 29). Wrth ddweud hyn, 
roedd Iesu’n cyfeirio at y miliynau o 
bobl dros  y canrifoedd sydd a ddeuai i 
gredu ynddo er na fyddent yn ei weld 
â’u llygaid naturiol. Ond trwy ras 
Duw, byddent yn ei weld trwy ffydd ac 
yn credu’r hyn a ddywed Y Beibl am 
ei fywyd, ei farwolaeth, ei atgyfodiad, 
ei esgyniad a’i ailddyfodiad.   
 
Ond beth am yr enwau eraill? Un peth 
a ddangosant yw bod dathliadau’r 
Pasg, i rai traddodiadau eglwysig, yn 
para mwy nag un dydd. ‘Wython (neu 
Octaf) y Pasg’ yw’r wyth niwrnod o 
Sul y Pasg hyd y Sul canlynol; a ‘Dydd 
Octaf y Pasg’ yw’r Sul hwnnw, y Sul 
wedi’r Pasg. Mae rhai traddodiadau ac 
eglwysi Cristnogol yn dathlu’r Pasg 
dros wythnos gyfan. Sul y Pasg yw 
dydd atgyfodiad Iesu wrth gwrs, ond 
rhoddwyd yr enw ‘Pasg Bach’ i’r Sul 
dilynol sy’n cloi’r dathliadau.  
 
Ond ‘Sul Quasimodo’? Geiriau cyntaf 
gweddi agoriadol gwasanaeth Lladin ar 
gyfer y Sul hwn oedd: ‘Quasi modo 
geniti infantes’ (‘Fel babanod newydd 
eu geni’, 1 Pedr 2:2). Ystyr ‘quasi 
modo’ felly yw ‘fel’ neu ‘mewn modd 
tebyg’. Roedd ‘Sul Quasimodo’ yn bod 
cyn y cymeriad ffuglennol o’r un enw 
yn nofel Victor Hugo am y Dyn Crwbi 
o Notre Dame.  Yn y nofel, dywedir i’r 
enw gael ei roi iddo un ai am iddo gael 
ei ganfod ar y Sul arbennig hwn, neu 
am ei fod ‘fel’ neu ‘bron â bod’ yn 
ddyn.      

Sul Quasimodo 
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http://cy.bibles.org/cym-BCND/John/20#John.20.29!f.1


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 
Cynhelir Oedfa Deulu yn Capel Coch am 
10.30 o’r gloch ar thema’r Pasg. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan y Parchg Gwyndaf Jones.         
 
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 
Gweinidog.   
 

Cofion 
Gobeitho eich bod wedi mwynhau’r haf!  
Mi gawsom dywydd ardderchog dros 
ddyddiau’r Pasg, a diolch amdano.  
Roedd wir fel canol haf.  Ond o fewn dim 
mae fel petai’r gaeaf yn ôl.  Anfonwn ein 
cofion atoch, beth bynnag y tywydd a 
beth bynnag eich amgylchiadau personol 
a theuluol. Boed i Dduw eich cynnal a’ch 
diddanu; a boed i bawb ohonom brofi 
dros ddyddiau’r wythnos newydd hon 
gwmni a chymorth yr Arglwydd. 

wper Cymdeithas 
 Deiniolen 

Nos yfory, nos Lun, Ebrill 29 bydd 
Swper Blynyddol Cymdeithas Deiniolen 
yng Nghlwb Golff Caernarfon, am 7.00 
o’r gloch.  
 

Ysgolion Sul 
Oedfa Deulu a gynhelir yn Capel Coch 
heddiw.  Bydd yr Ysgol Sul yn ail ddech-
rau ddydd Sul nesaf, Mai 5 am 11.15 o’r 
gloch.   
 
Ni fydd Ysgol Sul yng Nghapel Carmel 
heddiw. Bydd yn ail ddechrau ddydd Sul 
nesaf, Mai 5 am 10.30 o’r gloch.    
 
Ni fydd Ysgol Sul yn Nhalybont heddiw. 
Bydd yn ail ddechrau ddydd Sul nesaf, 
Mai 5 am 10.00 o’r gloch.  
 

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. 

Balm o Salm 
 
‘Gwyn ei fyd pob un sy'n  
ofni'r ARGLWYDD ac yn 
rhodio yn ei ffyrdd. Cei fwyta o ffrwyth 
dy lafur; byddi'n hapus ac yn wyn dy 
fyd. Bydd dy wraig yng nghanol dy dŷ 
fel gwinwydden ffrwythlon, a'th blant o 
amgylch dy fwrdd fel blagur olewydd. 
Wele, fel hyn y bendithir y sawl sy'n 
ofni'r ARGLWYDD. Bydded 
i'r ARGLWYDD dy fendithio o Seion, 
iti gael gweld llwyddiant Jerwsalem holl 
ddyddiau dy fywyd, ac iti gael gweld 
plant dy blant. Bydded heddwch ar  
Israel!’ (Salm 128).  

 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. 

Dyna a ofynnwyd y Sul diwethaf, a’r 
ateb, fel y gŵyr llawer ohonoch yn 
dda, yw Cymorth Cristnogol. 

Ymhen pythefnos arall bydd Wythnos 
Cymorth Cristnogol wedi cyrraedd, a 
chawn gyfle i gefnogi gwaith yr elusen 
hon ar draws y byd. 

Wythnos  
Cymorth Cristnogol 

Bydd Wythnos Cymorth Cristnogol o 
ddydd Sul, Mai 12 hyd nos Sadwrn, Mai 
18; ac yn ystod yr wythnos honno bydd 
aelodau eglwysi yng Nghymru, Lloegr 
a’r Alban yn codi aran at waith yr elusen. 

Yn ystod yr wythnos hon yn flynyddol 
mae Cymorth Cristnogol yn rhoi sylw i 
rai o’r pethau y mae’n ei wneud ar draws 
y byd gyda’r arian a gyfrennir er mwyn 
cynorthwyo pobl mewn tlodi ac angen.  
Eleni, rhoddir sylw i Sierra Leone, ac yn 
benodol i’r gwaith o gefnogi mamau yn y 
wlad honno.   

 

 

 

 

Un enghraifft yn unig yw hyn o’r hyn y 
mae Cymorth Cristnogol yn ei wneud. Ni 
fydd yr holl arian a gesglir eleni yn cael 
ei ddefnyddio yn y wlad honno.  Ond 
mae canolbwyntio ar un enghraifft yn 
medru bod o help i bobl ddeall y math o 
beth a wneir â’r arian. 

Felly, pam Sierra Leone, a pham mamau?  
Yn ôl Cymorth Cristnogol, Sierra Leone 
yw’r wlad beryclaf yn y byd i wraig ddod 
yn fam.  Prinder canolfannau iechyd a 
gofal meddygol i wragedd beichiog sy’n 
gyfrifol am hynny.  Yn aml iawn, mae 
gwragedd yn gorfod cerdded milltiroedd 
lawer i ysbytai er mwyn geni plentyn.  
Mae Cymorth Cristnogol yn adrodd stori 
gwraig feichiog o’r enw Jebbeh Konneh.  
Bu bron iddi farw wrth eni ei phlentyn 
cyntaf rai blynyddoedd yn ôl.  Gan nad 
oedd canolfan iechyd yn ei phentref  bu 
raid iddi gerdded am deirawr dan haul 
crasboeth i’r ysbyty agosaf.  Ond ganwyd 
ei phlentyn ar ochr y ffordd cyn iddi allu 
cyrraedd yno, a bu ond y dim iddi a’r 
plentyn farw.   

Yn ddiweddar, bu farw Fatmata, unig 
chwaer Jebbeh. Roedd hi’n feichiog, a bu 
raid iddi hithau gerdded oriau i’r ysbyty; 
ond bu farw o newyn ar ochr y lôn cyn 
cyrraedd yno, a chyn geni ei phlentyn.  
Nid yw hyn yn anghyffredin o gwbl gan 
fod cymaint â deg o ferched yn marw 
wrth eni plentyn bob dydd yn Sierra 
Leone. Does ryfedd fod Jebbeh yn poeni 
beth a ddaw ohoni pan fydd yn amser 
iddi esgor ar ei babi bach. 

A does ryfedd chwaith bod Cymorth 
Cristnogol yn awyddus i gyfrannu at 
wella’r gofal i wragedd beichiog yn y 
wlad.  Mae’n nodi rhai o’r pethau y gellir 
eu darparu er mwyn gwneud hynny.  Gall 
£20 brynu stethosgop a fydd yn help i 
gadw golwg ar iechyd mam a’i babi 
bach. Gall £60 dalu am do i ganolfan 
iechyd newydd.  Gall £200 brynu gwely 
arbennig ar gyfer geni plentyn yn ddiogel 
mewn ysbyty neu ganolfan iechyd. 

Nid codi arian yn unig a wneir yn ystod 
Wythnos Cymorth Cristnogol ond tynnu 
sylw at bethau eraill y gellir eu gwneud 
dros gymunedau a gwledydd tlawd.  
Cawn glywed mwy am hynny yr wythnos 
nesaf.   


