
Banciau Bwyd 
Cofiwch fod modd cyfrannu nwyddau at 
y Banciau Bwyd yn Arfon a Dyffryn   
Ogwen trwy’r bocsys casglu sydd yn 
Capel Coch a chapel Carmel. Gellir rhoi’r 
nwyddau yn y bocsys unrhyw bryd, a’r 
ffordd rwyddaf mae’n debyg yw dod â 
nhw wrth ddod i oedfaon y Sul.    
 

 

Dyddiad Wythnos  
Cymorth Cristnogol 

 
 
 
 
 
 
 

Dyddiadau’r Wythnos eleni  
fydd Mai 14-20. 

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

Mawrth 26 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
 

Ebrill 2 (Sul y Blodau) 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
 

Ebrill 9 (Sul y Pasg)  
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
 

Ebrill 16 
10.00 a.m. - Y Parchg Glenys Jones 
 
 

Deiniolen  
 

Mawrth 26 
3.30 p.m. - Mr Gwilym Williams 
 

Ebrill 2 (Sul y Blodau) 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Ebrill 9 (Sul y Pasg)  
5.00 p.m. - Y Parchg Nerys Griffith 
 

Ebrill 16 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

Mawrth 26 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Ebrill 2 (Sul y Blodau) 
2.00 p.m. - Y Parchg Trefor Lewis 
 

Ebrill 9 (Sul y Pasg)  
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Ebrill 16 
2.00 p.m. - Y Parchg R O Jones  
 
 

Llanllechid  
 

Mawrth 26 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Ebrill 2 (Sul y Blodau) 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Ebrill 9 (Sul y Pasg)  
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Canon Idris Thomas 
 

Ebrill 16 
5.00 p.m. - Y Parchg Dewi Morris 

Yn ei dyb ei hun, Mr Trump oedd y 
pencampwr, a chan mai fo oedd pia’r 
cwrs golff mae’n debyg nad oedd neb 
am feiddio dweud fel arall. Yn ei dyb 
ei hun hefyd, fel y ceisiodd argyhoeddi 
Pwyllgor Breintiau Tŷ’r Cyffredin 
ddydd Mercher, mae Boris Johnson  
yn ddieuog o gamarwain yn fwriadol 
aelodau’r Tŷ hwnnw. Iddo ef, mae’n 
gwbl anhygoel y byddai unrhyw 
bwyllgor nac unigolyn am un eiliad yn 
meddwl fel arall. Waeth beth y rheolau 
na beth y dystiolaeth i’r gwrthwyneb, 
y gwir i’r naill a’r llall yw’r hyn y 
maen nhw’n dewis ei gredu. Ac nid 
annhebyg yw’r olwg sydd gan lawer o 
bobl ar ffydd a chrefydd. Beth bynnag 
a ddywed y Beibl, beth bynnag yw 
cred draddodiadol yr Eglwys, beth 
bynnag a ddywed yr un Cristion, ‘fel 
hyn yr ydw i’n ei gweld hi!’ Onid 
dyna ddywed cynifer o bobl?  
 
Mae pawb yn rhydd i gredu’r hyn a 
fyn wrth gwrs. Ond ni olyga hynny fod 
pawb yn gywir na bod barn pawb yr 
un mor ddilys gan fod y fath beth â 
gwirionedd: gwirionedd gwrthrychol; 
gwirionedd sydd wedi ei ddatguddio 
gan Dduw ei hun. Nid beth yr ydw i’n 
ei gredu am Dduw sy’n cyfrif ond beth 
y mae Duw wedi ei ddweud ac wedi ei 
ddangos amdano’i hun. Nid fy syniad i 
am Iesu Grist sy’n bwysig, ond yr hyn 
a ddatguddiwyd i ni amdano yn y 
Beibl. Gallaf anghytuno faint fynnaf 
â’r hyn a ddywed Duw amdano’i hun 
ac am ei Fab, ond fydd hynny ddim yn 
gwneud fy marn i yn gywir. Chaf fi 
ddim anwybyddu’r dystiolaeth na’i 
hail lunio yn ôl fy mympwy fy hun. 
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Trydydd ydi Rory McIlroy; Jon Rahm 
ydi’r ail; ond Scottie Scheffler sydd ar 
hyn o bryd ar frig rhestr swyddogol 
golffwyr gorau’r byd. Mae’r hen Tiger 
Woods cyn ised â safle 983 ar y rhestr 
honno. Ond dydi enw un o’r golffwyr 
gorau ddim ar y rhestr, er gwaetha’r 
ffaith iddo ennill cystadleuaeth o bwys 
yn ddiweddar iawn. Ac nid unrhyw 
fuddugoliaeth chwaith gan fod y 
chwaraewr dawnus hwn wedi dod yn 
bencampwr er iddo golli rownd gyntaf 
y gystadleuaeth. Nid colli o ran cael ei 
drechu, ond colli yn yr ystyr o fod yn 
absennol ar ddiwrnod cynta’r ornest. 
 
Os gwyddoch unrhyw beth am golff, 
rydach chi’n deall nad ydi hynny’n 
bosibl. I gael unrhyw obaith o ennill 
cystadleuaeth mae’n rhaid i olffiwr 
chwarae ym mhob rownd, boed un, 
dwy, tair neu bedair rownd. Chaiff neb 
ymuno â’r gystadleuaeth ar yr ail neu’r 
trydydd diwrnod, wedi colli rownd neu 
ddwy. Ond dyna’n union a wnaeth yr 
arch-olffiwr Donald Trump. Wedi colli 
rownd agoriadol yr ornest, ymunodd 
â’r chwarae ar gyfer yr ail rownd gan 
nodi sgôr well na neb ar gyfer ei rownd 
gyntaf trwy honni iddo sicrhau’r sgôr 
ryfeddol honno ychydig ddyddiau’n 
gynharach! Aeth ymlaen i ennill y 
gystadleuaeth. A doedd ryfedd hynny 
gan fod y cyn-arlywydd yn enwog am 
ei anonestrwydd ar feysydd golff am ei 
fod yn gyson yn hawlio sgôr is na’i wir 
sgôr wrth fynd o dwll i dwll. Rhannodd 
y newydd da am y fuddugoliaeth gwbl 
ysgubol ar ei blatfform cyfryngau  
cymdeithasol ei hun, TRUTH. A dyna 
beth ydi eironi o’r radd fwyaf.  

Yn ei dyb ei hun 
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Heddiw 
Capel Coch 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.  Bydd yr 
Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir yn yr oedfa yn Nhŷ Elidir, 
Deiniolen am 3.30 o’r gloch gan Mr 
Gwilym Williams, Porthaethwy.   
 

Bethlehem  
Gwasanaethir yng nghapel Bethlehem am 
2.00 o’r gloch gan y Gweinidog.      

 

Carmel 
Cynhelir yr Ysgol Sul 10.30 o’r gloch. 
Gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 
Gweinidog. 
 

Ysgol Sul 
Cynhelir yr Ysgol Sul yn Capel Coch am 
11.15 o’r gloch heddiw. Ers dechrau’r 
mis mae’r Ysgol Sul yn ôl bob wythnos 
yn hytrach na bob pythefnos. Diolch yn 
fawr i’r rhieni sy’n arwain yn eu tro. 

  Apêl  
Twrci-Syria 

Cymorth Cristnogol 
Derbyniwyd llythyrau o ddiolch am y      
cyfraniadau a anfonwyd at Apêl Twrci-Syria 
Cymorth Cristnogol yn ein sicrhau bod holl 
haelioni’r eglwysi’n cael ei werthfawrogi’n 
fawr gan yr elusen. Daliwn i weddio dros y 
bobl sy’n dioddef oherwydd y daeargrynfau, 
er eu bod hwy a’u hamgylchiadau truenus 
wedi diflannu o benawdau’r newyddion ers 
tro. 

Efengyl Ioan 
 
‘25Yna dechreuodd rhai o drigolion Jerwsal-
em ddweud, “Onid hwn yw'r dyn y maent 
yn ceisio ei ladd? 26A dyma fe'n siarad yn 
agored heb i neb ddweud dim yn ei erbyn. 
Tybed a yw'r llywodraethwyr wedi dod i 
wybod i sicrwydd mai hwn yw'r             
Meseia? 27Ac eto, fe wyddom ni o ble y 
mae'r dyn yma'n dod; ond pan ddaw'r     
Meseia, ni bydd neb yn gwybod o ble y 
mae'n dod.” 28Ar hynny, cyhoeddodd Iesu'n 
uchel, wrth ddysgu yn y deml, “Yr ydych yn 
f'adnabod i ac yn gwybod o ble rwy'n dod. 
Ond nid wyf wedi dod ohonof fy hun. Y 
mae'r hwn a'm hanfonodd i â'i hanfod yn 
wirionedd, ond nid ydych chwi'n ei adnabod 
ef. 29Yr wyf fi'n ei adnabod ef, oherwydd 
oddi wrtho ef y deuthum, ac ef a'm hanfon-
odd.” 30Am hynny ceisiasant ei ddal, ond ni 
osododd neb law arno, oherwydd nid oedd 
ei awr ef wedi dod eto. 31Credodd llawer o 
blith y dyrfa ynddo, ac meddent, “A fydd y 
Meseia, pan ddaw, yn gwneud mwy o     
arwyddion nag a wnaeth y dyn hwn?” 
 

32Clywodd y Phariseaid y dyrfa'n sibrwd y 
pethau hyn amdano. Ac fe anfonodd y prif 
offeiriaid a'r Phariseaid swyddogion i'w ddal 
ef. 33Felly dywedodd Iesu, “Am ychydig 
amser eto y byddaf gyda chwi, ac yna af at 
yr hwn a'm hanfonodd i. 34Fe chwiliwch 
amdanaf fi, ond ni chewch hyd imi; lle yr 
wyf fi ni allwch chwi ddod”’ (Ioan 7:25-34). 

‘Profiad y Pasg’ 
Mae Capel Caersalem, Caernarfon yn 
trefnu dathliad y Pasg ar gyfer plant a 
theuluoedd. Cynhelir ‘Profiad y Pasg’ 
bnawn Sul nesaf, Sul y Blodau, Ebrill 2 
yng Nglan Morfa, Caernarfon (hen safle 
Schofield’s, ar y ffordd o Gaernarfon i 
gyfeiriad Bontnewydd).  
 
Dechreuir y cyfan am 2.00 o’r gloch, ac 
anelir at orffen erbyn 3.30 o’r gloch.  
 
Bydd yno gemau a chrefft, helfa wyau 
Pasg a stori, a thrwy’r cyfan deuir â 
hanes y Pasg yn fyw i’r plant. Bydd 
dathliad neu wasanaeth byr yn rhan o’r 
pnawn hefyd.  
 
Cynhaliwyd digwyddiadau tebyg yng 
Nglan Morfa cyn  hyn. Mae gwahoddiad 
i ni fod yn rhan o’r dathliad y tro hwn 
eto.  

Te Bach 
Cynhelir y Te Bach yn festri Carmel 
rhwng 2.30 a 4.00 o’r gloch bnawn yfory, 
dydd Llun, Mawrth 27. 
 

Dwylo Prysur 
Cynhelir clwb Dwylo Prysur yn festri 
Carmel nos Wener, Mawrth 31 yng 
ngofal Mrs Helen Williams.  

 

Eisteddfod 
Mae’r Pwyllgor sy’n trefnu Pabell yr 
Eglwysi yn yr Eisteddfod Genedlaethol 
ym Moduan ym mis Awst wedi gwahodd 
eglwysi Dyffryn Peris a Dyffryn Ogwen i 
ofalu am y Babell ar y Sadwrn olaf. Bydd 
hyn yn golygu darparu paned trwy’r dydd  
i’r bobl fydd yn ymweld â’r Babell am 
sgwrs. Bydd hefyd angen trefnu’r oedfa a 
gynhelir am 11.00 o’r gloch yn y Babell.  
Daw rhagor o fanylion yn fuan. 

Yna dechreuodd rhai o drigolion Jerwsal-
Onid hwn yw'r dyn y maent 

A dyma fe'n siarad yn 
agored heb i neb ddweud dim yn ei erbyn. 
Tybed a yw'r llywodraethwyr wedi dod i 
wybod i sicrwydd mai hwn yw'r             

Ac eto, fe wyddom ni o ble y 
mae'r dyn yma'n dod; ond pan ddaw'r     
Meseia, ni bydd neb yn gwybod o ble y 

Ar hynny, cyhoeddodd Iesu'n 
Yr ydych yn 

f'adnabod i ac yn gwybod o ble rwy'n dod. 
Ond nid wyf wedi dod ohonof fy hun. Y 
mae'r hwn a'm hanfonodd i â'i hanfod yn 
wirionedd, ond nid ydych chwi'n ei adnabod 

Yr wyf fi'n ei adnabod ef, oherwydd 
oddi wrtho ef y deuthum, ac ef a'm hanfon-

Am hynny ceisiasant ei ddal, ond ni 
osododd neb law arno, oherwydd nid oedd 

Credodd llawer o 
A fydd y 

Meseia, pan ddaw, yn gwneud mwy o     

Clywodd y Phariseaid y dyrfa'n sibrwd y 
pethau hyn amdano. Ac fe anfonodd y prif 
offeiriaid a'r Phariseaid swyddogion i'w ddal 

Am ychydig 
amser eto y byddaf gyda chwi, ac yna af at 

Fe chwiliwch 
amdanaf fi, ond ni chewch hyd imi; lle yr 

34). 


