
Pwyllgor Gofalaeth 
Bydd Pwyllgor yr Ofalaeth yn cyfarfod 
yn fuan i drafod dyfodol yr Ofalaeth wedi 
i’r eglwysi drafod y mater. Tybed ydi nos 
Fercher, Ebrill 26 yn noson hwylus ar 
gyfer y cyfarfod?  Cawn gadarnhau 
dyddiad y Sul nesaf gobeithio. 

Dwylo Prysur 
Cynhelir clwb Dwylo Prysur yn festri 
Carmel nos Wener, Ebrill 7 yng ngofal 
Mrs Helen Williams.  
 

Bwrlwm 
Cynhelir Bwrlwm yn festri Bethlehem 
Talybont bnawn Iau, Ebrill 6. Croeso 
cynnes i ymuno am baned a sgwrs. 
  

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

Ebrill 2 (Sul y Blodau) 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
2.00 - 3.30 p.m. - ‘Profiad y Pasg’  
 yng Nglan Morfa, Caernarfon 
 

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

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

Ebrill 23 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
 

Deiniolen  
 

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 
 

Ebrill 23 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

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  
 

Ebrill 23  
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 
 

Llanllechid  
 

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 
 

Ebrill 23 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 
 

Clwb Gwau 
Cynhelir y Clwb Gwau yn festri Carmel 
rhwng 2.00 a 4.00 o’r gloch bnawn 
yfory, dydd Llun, Ebrill 3. 

ddilyn: brenin na welwyd ei debyg na 
chynt na wedyn; brenin a’i tlododd ac 
a’i darostyngodd ei hun i weithredu 
nid fel teyrn ond fel gwas. Cawn ein 
hatgoffa o hynny bob blwyddyn ar y 
Sul arbennig hwn. 
 
Ond ymhen mis amlygir gwir ryfeddod 
y brenin a wasanaethodd  ei bobl trwy 
fodloni i farw trostynt o’i gyferbynnu 
â rhwysg y coroni a fydd yn Llundain. 
Beth bynnag a ddywedwyd am goroni 
‘ar raddfa lai’ – low-key a slimmed 
down yw’r geiriau a ddefnyddiwyd – 
bydd dathliadau’r coroni’n urddasol, 
yn lliwgar ac yn llawn crandrwydd. 
Uwchlaw popeth, byddant yn ddrud-
fawr, â phob sôn am gynni ariannol ein 
dydd wedi ei anwybyddu a’i anghofio.  
 
Beth bynnag a wnewch o’r dathliadau 
yn Llundain a sut bynnag y treuliwch y 
dydd a’r ŵyl banc fydd yn ei ddilyn, 
ceisiwch eiliad i’ch atgoffa’ch hun o’r 
hyn a ddathlwn heddiw. Brenin y byd 
yw Iesu Grist; Brenin nefoedd a daear; 
y Brenin tragwyddol sy’n haeddu 
parch ac ymostyngiad pawb, o bob 
cyfnod a gwlad. Annigonol fyddai holl 
wychder a chyfoeth pob coroni daearol 
i’w ddyrchafu’n iawn. Ac eto, ni 
ddaeth Iesu i geisio clod pwysigion 
byd nac i arglwyddiaethu dros bobl. 
Daeth yma i wasanaethu, a choron y 
gwasanaeth oedd y goron ddrain a’i 
ddioddefaint a’i farwolaeth ar Galfaria.  
 
Bwriedir i’r coroni yn Llundain ein 
hatgoffa o statws a bri’r brenin a’i  
deulu. Mor wahanol y dathlu heddiw 
o’r Brenin a’n carodd hyd angau.  
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Sul y Blodau 
2 Ebrill 2023 

Bydd y cyferbyniad yn amlwg eleni. 
Nid ar unwaith o bosib gan mai tebyg i 
bob blwyddyn arall fydd ein dathliadau 
Sul y Blodau heddiw. Adroddir eto’r 
stori gyfarwydd am Iesu Grist yn 
marchogaeth i Jerwsalem ar gefn asyn, 
a’r tyrfaoedd yn ei groesawu trwy 
daenu dillad dan draed yr anifail a 
chwifio canghennau palmwydd a 
gweiddi, ‘Hosanna! Bendigedig yw’r 
un sy’n dod yn enw’r Arglwydd, yn 
Frenin Israel’. 
 
Er mor gyffrous o anghyffredin oedd 
digwyddiadau’r dydd hwnnw, dywed  
Efengyl Ioan: ‘Ar y cyntaf ni ddeallodd 
y disgyblion ystyr y pethau hyn’ (Ioan 
12:16). Roedd Iesu Grist yn cyflawni 
proffwydoliaeth yr Hen Destament: 
‘Llawenha’n fawr, ferch Seion; bloedd-
ia’n uchel, ferch Jerwsalem. Wele dy 
frenin yn dod atat â buddugoliaeth a 
gwaredigaeth, yn ostyngedig ac yn 
marchogaeth ar asyn, ar ebol, llwdn 
asen’ (Sechareia 9:9). A thrwy weiddi 
‘Hosanna’ roedd y bobl yn cyflawni 
proffwydoliaeth Salm 118:25-26. Dim 
ond yn ddiweddarach er hynny,  wedi i 
Iesu gael ei groeshoelio a’i atgyfodi, y 
deallodd y disgyblion arwyddocâd ei 
ymdaith arbennig a’r croeso a roddwyd 
iddo. 
 
A hwythau wedi bod yng nghwmni 
Iesu cyhyd ac wedi eu dysgu ganddo, 
dylasai’r disgyblion wybod yn well. Ac 
eto, gan fod golygfeydd Sul y Blodau 
mor wahanol i’r hyn y byddai pobl 
wedi arfer eu cysylltu â brenin, gellir 
cydymdeimlo â hwy yn eu methiant i 
ddeall mai brenin yw’r un y buont yn ei 

Wele dy frenin 



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 
Capel Coch 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.    
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir yn yr oedfa yn Nhŷ Elidir, 
Deiniolen am 3.30 o’r gloch gan y 
Gweinidog.   
 

Bethlehem  
Gwasanaethir yng nghapel Bethlehem am 
2.00 o’r gloch gan y Parchg Trefor    
Lewis, Hen Golwyn.      

 

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

 

Cymun  
Bore’r Groglith 

Cynhelir Oedfa Gymun yn Capel Coch 
am 10.00 o’r goch fore Gwener y 
Groglith, Ebrill 7, Croeso cynnes i bawb. 

 

‘Profiad y Pasg’ 
Ni fydd Ysgol Sul yn Capel Coch heddiw 
gan ein bod wedi cael gwahoddiad i ymuno 
â chriw Capel Caersalem,      Caernarfon 
mewn pnawn o hwyl a dysgu. Cynhelir 
‘Profiad y Pasg’ yng Nglan Morfa, Caernar-
fon (hen safle Schofield’s, ar y ffordd allan 
o Gaernarfon i gyfeiriad  Bontnewydd).  
 
Dechreuir y cyfan am 2.00 o’r gloch, ac 
anelir at orffen erbyn 3.30 o’r gloch.  
 

Efengyl Ioan 
 
‘21Dywedodd wrthynt wedyn, “Yr wyf fi'n 
ymadael â chwi. Fe chwiliwch amdanaf fi, 
ond byddwch farw yn eich pechod. Lle'r 
wyf fi'n mynd, ni allwch chwi 
ddod.” 22Meddai'r Iddewon felly, “A yw'n 
mynd i'w ladd ei hun, gan ei fod yn dweud, 
‘Lle'r wyf fi'n mynd, ni allwch chwi 
ddod’?” 23Meddai Iesu wrthynt, “Yr ydych 
chwi oddi isod, yr wyf fi oddi uchod.         
Yr ydych chwi o'r byd hwn, nid wyf fi o'r 
byd hwn. 24Dyna pam y dywedais wrthych y 
byddwch farw yn eich pechodau; oherwydd 
marw yn eich pechodau a wnewch, os na 
chredwch mai myfi yw.” 25Gofynasant iddo 
felly, “Pwy wyt ti?” Atebodd Iesu hwy,   
“Yr wyf o'r dechrau yr hyn yr wyf yn ei 
ddweud wrthych. 26Gallwn ddweud llawer 
amdanoch, a hynny mewn barn. Ond y mae'r 
hwn a'm hanfonodd i yn eirwir, a'r hyn a 
glywais ganddo ef yw'r hyn yr wyf yn ei 
gyhoeddi i'r byd.” 27Nid oeddent hwy'n deall 
mai am y Tad yr oedd yn llefaru            
wrthynt. 28Felly  dywedodd Iesu wrthynt, 
“Pan fyddwch wedi dyrchafu Mab y Dyn 
byddwch yn gwybod mai myfi yw, ac nad 
wyf yn gwneud dim ohonof fy hun, ond fy 
mod yn dweud yr union bethau y mae'r Tad 
wedi eu dysgu imi. 29Ac y mae'r hwn a'm 
hanfonodd i gyda mi; nid yw wedi fy     
ngadael ar fy mhen fy hun, oherwydd yr wyf 
bob amser yn gwneud y pethau sydd wrth ei 
fodd ef.” 30Wrth iddo ddweud hyn, daeth 
llawer i gredu ynddo’ (Ioan 8:21-30). 

Eisteddfod 
7.00 o’r gloch 

Nos Fawrth, Ebrill 4 
Capel y Rhos, Llanrug 

Gwahoddwyd eglwysi Dyffryn Peris a 
Dyffryn Ogwen i ofalu am Babell yr 
Eglwysi yn yr Eisteddfod Genedlaethol 
ym Moduan ym mis Awst, ar y Sadwrn 
olaf, Awst 12. Bydd hyn yn golygu 
darparu paned trwy’r dydd  i’r bobl fydd 
yn ymweld â’r Babell am sgwrs. 
 
Cynhelir Pwyllgor i drafod hyn yng 
Nghapel y Rhos, Llanrug am 7.00 o’r 
gloch, nos Fawrth, Ebrill 4.  
 
Ymddiheuriadau am y byr rybudd. Os na 
allwch ddod, a’ch bod yn awyddus i gael 
rhagor o fanylion, cysylltwch â’r 
Gweinidog os gwelwch yn dda.   
 

Capel Coch 
Gwahoddir aelodau a chynulleidfa Capel 
Coch, Nant Padarn a theuluoedd yr Ysgol 
Sul i gyfarfod yn Capel Coch am 7.00 o’r 
gloch nos Fercher, Ebrill 19 i drafod y 
ffordd ymlaen yng ngwaith yr eglwysi 
wedi  ymddeoliad y Gweinidog ddiwedd 
Awst. 
 

  Nant Padarn 
Cynhelir cyfarfod i aelodau eglwys Nant 
Padarn yn Capel Coch am 7.00 o’r gloch, 
nos Lun, Ebrill 17 i drafod safle Nant 
Padarn a dyfodol yr eglwys.  Rhowch 
wybod os nad yw’r dyddiad hwn yn 
hwylus os gwelwch yn dda. 
 
Wedyn, nos Fercher, Ebrill 19, bydd cyf-
le i aelodau Nant Padarn ymuno ag aelod-
au Capel Coch a theuluoedd yr Ysgol Sul 
i drafod dyfodol y weinidogaeth.    
 

Yr wyf fi'n 
ymadael â chwi. Fe chwiliwch amdanaf fi, 
ond byddwch farw yn eich pechod. Lle'r 
wyf fi'n mynd, ni allwch chwi 

A yw'n 
mynd i'w ladd ei hun, gan ei fod yn dweud, 
Lle'r wyf fi'n mynd, ni allwch chwi 

Yr ydych 
chwi oddi isod, yr wyf fi oddi uchod.         
Yr ydych chwi o'r byd hwn, nid wyf fi o'r 

Dyna pam y dywedais wrthych y 
byddwch farw yn eich pechodau; oherwydd 
marw yn eich pechodau a wnewch, os na 

Gofynasant iddo 
Atebodd Iesu hwy,   

Yr wyf o'r dechrau yr hyn yr wyf yn ei 
Gallwn ddweud llawer 

amdanoch, a hynny mewn barn. Ond y mae'r 
hwn a'm hanfonodd i yn eirwir, a'r hyn a 
glywais ganddo ef yw'r hyn yr wyf yn ei 

Nid oeddent hwy'n deall 
mai am y Tad yr oedd yn llefaru            

Felly  dywedodd Iesu wrthynt, 
Pan fyddwch wedi dyrchafu Mab y Dyn 

byddwch yn gwybod mai myfi yw, ac nad 
wyf yn gwneud dim ohonof fy hun, ond fy 
mod yn dweud yr union bethau y mae'r Tad 

Ac y mae'r hwn a'm 
hanfonodd i gyda mi; nid yw wedi fy     
ngadael ar fy mhen fy hun, oherwydd yr wyf 
bob amser yn gwneud y pethau sydd wrth ei 

Wrth iddo ddweud hyn, daeth 


