
Cwrs Ieuenctid 
 
Bydd Cwrs Ieuenctid yr Haf yng Ngholeg 
y Bala, ar gyfer ieuenctid Blwyddyn 7–11 
yr ysgol rhwng Gorffennaf 29 ac Awst 2. 
 
Os oes gan rywun awydd gwybod rhagor 
am y cwrs neu eisiau archebu lle rhowch 
wybod i’r Gweinidog. 
 
Maer cwrs wedi bod yn boblogaidd iawn 
dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae ’n 
ddoethach archebu lle mor fuan â phosibl.   
 
Gwn fod diwedd Gorffennaf yn edrych yn 
bell iawn ar y funud, ond a ninnau wedi 
cyrraedd dechrau Mehefin buan iawn y 
daw diwedd y tymor ysgol a’r cwrs hwn. 
 

 
 
 
 

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir 

Dydd Sul, Mehefin 9: Gwasanaethir am 

2.00 o’r gloch gan Mr Robert Morris. 
Sylwch ar y newid amser os gwelwch yn 
dda. 
Nos Iau, Mehefin 13: Bydd Pwyllgor y 
Gymanfa yng nghapel Cysger am 7.00 
o’r gloch.  
     

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Nos Wener, Mehefin 7: CIC am 7.00 
o’r gloch.  
Dydd Sul, Mehefin 9: Gwasanaethir 
am 10.00 a 5.00 gloch gan y Gweinidog.  
Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch. 
Nos Iau, Mehefin 13: Bydd Pwyllgor y 
Gymanfa yng nghapel Cysger am 7.00 
o’r gloch.  
 

CARMEL 
Nos Wener, Mehefin 7: Dwylo Prysur  
am 6.30 o’r gloch.  
Dydd Sul, Mehefin 9:  Ysgol Sul am 
10.30 o’r gloch ac Oedfa am 5.00 o’r 
gloch yng ngofal y Parchg Glenys Jones.  
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Mehefin 9: Ysgol Sul am 
10.00 o’r gloch a gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.         

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Mehefin 9 
2.00 p.m. - Mr Robert Morris 

Sylwch ar y newid amser. 
 

Mehefin 16 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mehefin 23 
5.00 p.m. - Y Parchg R O Jones 
 

Y mis nesaf - Llanberis 

 
Mehefin 9 

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

Mehefin 16 
10.00 a.m. - Y Parchg Charles W Jones 
11.15 a.m. - Ysgol Sul  
 

Mehefin 23 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

Mae’n ddydd Iau. Wir i chi. Beth     
bynnag a ddywed y calendr ar y wal a’r 
dyddiadur yn eich poced ac ar sgrin 
eich ffôn, dydd Iau yw hi arnaf yn 
sgwennu’r geiriau hyn.  Dydd Iau, Mai 
29, neu yng Nghalendr yr Eglwys 
Gristnogol eleni, Dydd Iau Dyrchafael. 
 
Byr iawn yw’r adroddiadau am ‘y dydd 
y cymerwyd ef i fyny’ (Actau 1:2); y 
dydd yr esgynnodd Iesu i’r nefoedd 
ddeugain niwrnod wedi iddo atgyfodi. 
Dim ond ychydig adnodau ar ddiwedd 
Efengyl Luc a dechrau Llyfr yr Actau, 
ac un adnod ar ddiwedd Efengyl Marc, 
sy’n cofnodi’r digwyddiad. Ond mae’r 
ychydig yn ddigon. Mae’r manylion yn 
fwriadol yn brin, rhag i ni o bosibl golli 
golwg ar y digwyddiad ei hun. Yr hyn 
a adroddir, ac yn amlwg yr hyn y mae 
gofyn i ni ei ddeall, yw bod Iesu Grist, 
a oedd y diwrnod hwnnw yng nghwmni 
ei ddisgyblion, wedi ei gymryd oddi 
wrthynt trwy gael ei godi oddi ar y 
ddaear cyn diflannu o’u golwg mewn 
cwmwl.  
 
Ar un wedd, yr oedd esgyniad Iesu yn 
ddiweddglo: diwedd cyfnod a diwedd 
profiad. Bu’r disgyblion gydag ef gydol 
ei weinidogaeth. Gwelsant ei wyrthiau 
a chlywsant ei bregethau. Cawsant eu 
dysgu ganddo a mwynhau ei gwmni. 
Ac er ei gymryd oddi wrthynt a’i ladd 
ar groes, daeth Iesu’n ôl yn fyw, a 
gwelsant ef fwy nag unwaith yn ystod 
y deugain niwrnod ers ei atgyfodiad. 
Ond gyda’i esgyniad daw ei gyfnod ar 
y ddaear, ac felly ei bresenoldeb gyda’i 
ddisgyblion, i ben. Mae wedi mynd; 

mae wedi eu gadael. Ond yn annisgwyl 
ac yn syfrdanol, er iddynt ddeall hynny 
mae’r disgyblion yn llawen.  Maent yn 
addoli a llawenhau wedi i ddau ddyn 
mewn dillad gwyn ddod atynt a dweud 
bod Iesu wedi mynd i’r nefoedd ac y 
byddai’n ‘dod yn yr un modd ag y 
gwelsoch ef yn mynd i’r nef’ (1:11). 
 
Yn eu llawenydd tybed a gofient y 
geiriau hyn a ddywedodd Iesu cyn 
hynny? ‘Yn nhŷ fy Nhad y mae llawer 
o drigfannau; pe na byddai felly, a 
fyddwn i wedi dweud wrthych fy mod 
yn mynd i baratoi lle i chwi? Ac os af a 
pharatoi lle i chwi, fe ddof yn ôl, a'ch 
cymryd chwi ataf fy hun, er mwyn i 
chwithau fod lle'r wyf fi.’ 
 
Y gobaith mawr a rydd esgyniad Iesu  
Grist yw ei fod wedi mynd i baratoi lle 
yn y nefoedd ar gyfer ei ddilynwyr. 
Cyflawniad llawn y gobaith hwn fydd 
y dydd y daw Iesu (yn ôl a ddywedodd 
ef ei hun a’r angylion) i gymryd pawb 
sydd wedi credu ynddo ato’i hun. Yn 
ei ailddyfodiad, bydd y credinwyr a fu 
farw ac sydd eisoes yn y nefoedd a’r 
credinwyr a fydd yn dal yn fyw, yn 
cael eu cymryd i’r lle a baratowyd ar 
eu cyfer gan Iesu Grist. Yr addewid 
sicr hon sy’n gwared Cristnogion rhag  
anobeithio’n llwyr yn wyneb angau. 
Oherwydd gallwn ninnau gredu mai 
mynd i’r lle a baratowyd ar eu cyfer yr 
ydym ni a phawb o’n hanwyliaid sydd 
wedi credu yng Nghrist. Mynd adref 
i’r nef a wnaeth Iesu; a mynd adref 
hefyd a wnaiff pawb sydd yn ‘marw yn 
yr Arglwydd’.  

Dydd Iau 
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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 John Roberts, Waun-
fawr.  Ni fydd Ysgol Sul. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 3.30 o’r 
gloch gan y Gweinidog. 
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch, ac oedfa dan arweiniad y 
Gweinidog am 5.00 o’r gloch. . 
 
Nid oes Ysgol Sul yn Nhalybont heddiw.  
Bydd oedfa dan arweiniad Mr Dafydd 
Iwan am 2.00 o’r gloch. 
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynhesaf at bawb 
sydd heb fod yn dda yn ddiweddar, ac yn 
arbennig bawb sydd un ai wedi bod yn yr 
ysbyty neu’n disgwyl mynd i’r ysbyty.  
 

 Pen-blwydd 
Roedd Mrs Joyce Jones, Plas Pengwaith, 
Llanberis yn dathlu ei phen-blwydd yn 
90 oed ddydd Mercher diweddaf.  Pob 
bendith, a llongyfarchiadau i chi, Mrs 
Jones. 

Bedyddiadau 
Ddydd Sul diwethaf, Mai 26 cynhaliwyd 
dwy oedfa fedydd. 
 
Yn Capel Coch yn ystod yr Oedfa Deulu 
yn y bore bedyddiwyd Osian, mab bach 
Sara a Dafydd Jones, Penisarwaun. 
 
Ac yng nghapel Carmel yn y pnawn 
bedyddiwyd Eleth, merch Mared ac Alan 
Jones, Bethesda. 
 
Dymunwn fendith Duw ar y ddau deulu a 
gweddiwn y cant bob nerth a gras i fagu 
eu plant yng nghymdeithas Eglwys Iesu 
Grist ac yn y Ffydd Gristnogol er mwyn 
rhoi pob cyfle i’r plant ddod, trwy ras 
Duw, i adnabod a charu’r Arglwydd Iesu 
Grist mor gynnar â phosibl.  
 

Pwyllgor Cymanfa  
Dosbarth Padarn 

Cynhelir cyfarfod o Bwyllgor Cymanfa 
Presbyteriaid Dosbarth Padarn yn nghap-
el Cysegr, Bethel am 7.00 o’r gloch nos 
Iau, Mehefin 13.  Gobeithio bydd modd 
cael cynrychiolaeth o eglwysi Capel 
Coch a Chefnywaun yno. 
 

CIC 
Cynhelir CIC yn Capel Coch nos Wener, 
Mai 31.  Edrychwn ymlaen at weld y 
criw ifanc unwaith eto. 

Balm o Salm 
 
‘O ARGLWYDD, nid yw fy 
nghalon yn drahaus, na'm 
llygaid yn falch; nid wyf yn ymboeni 
am bethau rhy fawr, nac am bethau rhy 
ryfeddol i mi. Ond yr wyf wedi tawelu a 
distewi fy enaid, fel plentyn ar fron ei 
fam; fel plentyn y mae fy enaid. O   
Israel, gobeithia yn yr ARGLWYDD yn 
awr a hyd byth.’ (Salm 131).  

Cyfarfodydd Blynyddol 
Undeb yr Annibynwyr 

Cynhelir cyfarfodydd Blynyddol Undeb 
yr Annibynwyr Cymraeg eleni yn ardal 
Rhyd-y-main ym Meirionydd o ddydd 
Iau hyd ddydd Sadwrn, Mehefin 13–15. 
 
Mae’r holl gyfarfodydd yn agored i bawb 
i’w mynychu.  Bydd yr Oedfa Bregethu 
yng Nghapel  Rhyd-y-main am 7.30 o’r 
gloch nos Iau, Mehefin 13. Un o’r 
gweinidogion  sy’n dod atom i’r Ofalaeth 
i wasanaethu ar y Sul yw’r pregethwr, sef 
y Parchg Gwyndaf Jones Bangor.  Bydd 
yn braf iawn cael ei glywed yn pregethu 
yn yr Undeb, a dymunwn bob bendith 
iddo ar gyfer yr oedfa.   

 
Ymysg y cyfarfodydd eraill, y noson 
ganlynol bydd Cyflwyniad gan aelodau a 
chyfeillion yr eglwysi sy’n croesawu’r 
Undeb (Rhyd-y-main, Brithdir, Tabor a 
Libanus, Ganllwyd).  Bydd hwnnw hefyd 
yng nghapel Rhyd-y-main am 7.30 o’r 
gloch.  
 

Y Pedair Tudalen 
Ers oddeutu 15 mlynedd mae’r papurau 
wythnosol yr Annibynwyr a’r 
Bedyddwyr a’r  Presbyteriaid (Y  Tyst, 
Seren Cymru a’r Goleuad) wedi cynnwys 
Y Pedair Tudalen Gydenwadol.  Yn ôl a 
ddeallaf, mae Undeb y Bedyddwyr wedi 
rhoi gwybod i’r ddau enwad arall na fydd 
oherwydd rhesymau ariannol yn medru 
parhau â’r trefniant hwn.   
 
Amser a ddengys felly beth a ddaw o’r 
Pedair Tudalen a’r Tyst a’r Goleuad.  A 
ddaw’r Pedair Tudalen i ben, a’r ddau 
bapur yn parhau hebddo? A fydd y ddau 
enwad yn dal i gyhoeddi’r Pedair 
Tudalen ar y cyd? Neu a glywn ni sôn am 
gyhoeddi un papur wythnosol ar gyfer y 
ddau (os nad y tri) enwad?  Cawn weld.  
Yn y cyfamser, caiff y rhai ohonom sy’n 
eu gweld ddal i ddarllen y papurau fel y 
maent.  

Bwrlwm 
Ddydd Iau, cynhaliwyd Bwrlwm yn festri 
Bethlehem, Talybont unwaith eto.  Mae 
croeso am baned a sgwrs bob pythefnos 
yn Bwrlwm. 
 

Noson Chwaraeon 
Efe  

Mae Cynllun Efe’n bwriadu cynnal 
Noson Chwaraeon cyn diwedd tymor haf 
yr ysgolion.  Buom yn cynnal twrnamaint 
pel-droed a phel-rwyd bob blwyddyn, 
ond rydym am drefnu noson wahanol 
eleni, a fydd gobeithio’n rhoi cyfle i blant 
yr ysgolion Sul i ddod at ei gilydd i 
chwarae gwahanol gemau.  Byddwn yn 
trefnu’r dyddiad a’r lleoliad yn ystod yr 
wythnos neu ddwy nesaf ac fe rown 
wybod i’r ysgolion Sul mor fuan â 
phosibl wedi hynny. 
 

Capel Rehoboth 
Nant Peris 

Bydd Capel Rehoboth Nant Peris yn 
mynd ar werth yn swyddogol yn fuan.  
Fel y dywedwyd wrth y gymuned yn 
ystod y cyngerdd a gynhaliwyd yn 
Eglwys Sant Peris nos Sul diwethaf, os 
oes diddordeb yn lleol i ddiogelu’r capel 
a’r festri at wasanaeth y gymuned leol 
dylid mynd ati ar fyrder i gynllunio a 
chasglu arian er mwyn prynu’r adeiladau.  
Byddai’r Henaduriaeth a’r Sasiwn yn 
croesawu diddordeb o’r fath, ac yn falch 
o gael cynigion am yr adeiladau os oes 
diddordeb gwirioneddol yn lleol. 
 

  Wythnos 
Cymorth Cristnogol 

Yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol 
casglwyd £950 yn Llanberis a Nant Peris.  
Diolch i’r casglyddion am eu gwaith, a 
diolch i bawb a gyfrannodd.  Cyhoeddir 
gweddill y casgliadau yn nes ymlaen. 
 


