
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Ionawr 8 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.15 p.m. - Ysgol Sul  

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Ionawr 15 

  10.00 a.m. - Oedfa  

  11.15 a.m. - Ysgol Sul  

    5.30 p.m. - Oedfa  

 

Ionawr 22 

  10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

   5.30 p.m. - Y Gweinidog  

Cyfraniadau 
Ar ran trysoryddion yr eglwysi, dyma 

air i’ch atgoffa y byddant yn falch o 

dderbyn eich cyfraniadau ariannol ar 

gyfer y flwyddyn hon erbyn heno os 

gwelwch yn dda.  Bydd hynny yn 

hwyluso eu gwaith yn fawr.  Os 

byddwch yn cyfrannu heddiw ar 

gyfer 2011 a wnewch chi nodi ar eich 

amlenni casglu mai cyfraniad at 2011 

yw hwnnw os gwelwch yn dda, er 

hwylustod i’r trysoryddion.   

 

Moli 
Cynhelir Oedfa MOLI yn Capel Coch 

am 5.00 o’r gloch nos Sul nesaf, 

Ionawr 8.   

 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Ionawr 4: Cyfarfod 

Gweddi Efe yn Capel Coch am 7.00 

o’r gloch.  

Dydd Sul, Ionawr 8: Ysgol Sul am 

10.15 o’r gloch a Chyfarfod Gweddi 

Dechrau’r Flwyddyn am 5.00 o’r 

gloch.     

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fercher, Ionawr 4: Cyfarfod 

Gweddi Efe yn Capel Coch am 7.00 

o’r gloch.  

Dydd Sul, Ionawr 8: Gwasanaethir 

am 10.00 o’r gloch gan y Gweinidog 

a bydd oedfa MOLI am 5.00 o’r 

gloch.  Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 

o’r gloch.      

        

REHOBOTH 

Dydd Sul, Ionawr 8: Oedfa yng 

ngofal y Gweindiog am 2.00. 

 

 

Clwb Gwyliau Efe  

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Ionawr 8 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Cyfarfod Gweddi 

 

Ionawr 15 

 10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

     5.00 p.m. - Y Gweinidog  

 

Ionawr 22 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

 5.00 p.m. - Y Parchg Eifion Williams 

      

 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 481 - Dydd Sul, 01 Ionawr, 2012 

Dydd Calan 
Gwawriodd blwyddyn newydd eto, 

   o’th drugaredd, Arglwydd cu; 

llaw dy gariad heb ddiffygio 

  hyd yn hyn a’n dygodd ni” 

 

Ar fore Calan arall, boed i ninnau 

ategu geiriau’r emynydd (Griffth Penar 

Griffiths) trwy gydnabod mai yn llaw 

yr Arglwydd Dduw y mae pob dim.  

Duw sy’n ben dros bopeth, ac ef sy’n 

trefnu a rheoli dyddiau a blynyddoedd 

ein byd.  O’i ddaioni a’i drugaredd y 

daw pob blwyddyn yn ei thro.  Yn ei 

gariad hefyd y mae Duw yn ein cynnal 

ac yn ein dwyn ninnau’n ddiogel o’r 

naill flwyddyn i’r llall. 

 

A’r bore Calan hwn, addunedwn o’r 

newydd i gydnabod gofal Duw.  

Gallwn wneud pob math o addewidion 

ar ddechrau blwyddyn. Os gwnaethoch 

addunedau da y llynedd a llwyddo i’w 

cadw, llongyfarchiadau mawr i chi.  

Ond fel arall y bu hi i’r mwyafrif 

ohonom, mae’n debyg: gwneud 

addunedau, a methu eu cadw.  Onid 

dyna ein profiad yn amlach na heb,   

flwyddyn ar ôl blwyddyn?  Addo pob 

math o bethau; addo’r byd i ni ein 

hunain ac i bobl eraill o ran newid pob 

math o arferion.  A weithiau, addo 

pethau mawr i Dduw hefyd, a 

sylweddoli o fewn ychydig ddyddiau 

nad ydym fawr gwell am gadw’r 

addewidion a wnawn i’r Brenin Mawr 

nag a wnawn i deulu a chyfeillion ac i 

ni ein hunain. 

Ond er gwaetha hyn oll, ddylai’r ffaith 

ein bod yn methu mor aml ddim ein 

hatal rhag gwneud addunedau eto 

eleni.  Oherwydd mae Duw eisiau i ni 

addunedu bob dydd i fod yn ffyddlon 

iddo.  A dim ond i ni wneud yr 

addunedau hynny yn onest, mae’r Duw 

trugarog yn barod i faddau o’r newydd 

bob dydd ein methiannau oll.  Dyna 

ryfeddod maddeuant y Brenin Mawr, 

wrth gwrs: mae’n maddau ein holl 

grwydriadau a’r ffaith ein bod yn 

syr thio ganwai th i’r  un bai .  

Addunedwn felly ar ddechrau 

blwyddyn newydd i geisio byw eleni 

yn ufudd i orchymynion ein Duw ac yn 

fwy tebyg i’r esiampl a roddwyd i ni 

yn ei Fab, Iesu Grist.   

 

A gwnawn hynny gan sylweddoli bod 

nerth ein Duw ar ein cyfer heddiw eto.  

Ac felly, yn hytrach nag adddo i ni ein 

hunain ac i Dduw y byddwn ni’n 

cyflawni campau mawr yn ei 

wasanaeth eleni, gallwn wneud 

adduned syml i bwyso fwy a fwy ar 

Dduw.  Pwyso arno am faddeuant a 

gras a chysur a gobaith bob dydd o’r 

flwyddyn newydd hon.   

 

Ystrydeb yw dweud na wyddom ni 

beth a ddigwydd o hyn i ddiwedd y 

flwyddyn.  Ond dymunwn i’n gilydd 

heddiw fendith y Goruchaf Dduw.  

Gweddiwn dros ein gilydd a 

chyflwynwn ein gilydd a’n hanwyliaid 

i ofal cariadus Duw a Thad ein 

Harglwydd Iesu Grist. 



Gofalaeth Unedig 
Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

 
Cefnywaun (P), Deiniolen 
Ebeneser (A), Deiniolen 
Capel Coch (P), Llanberis 
Nant Padarn A), Llanberis 
Rehoboth (P), Nant Peris 

 
Gweinidog: Y Parchg John Pritchard 

Cilfynydd, Llanberis, Gwynedd 
Ffôn: 01286 872390 

e-bost: john.cilfynydd@btinternet.com 
 

Gwefan yr Ofalaeth: 
gronyn.wordpress.com 

Heddiw 
Croeso cynnes i oedfaon Sul cynta’r 

flwyddyn newydd.  Boed bendith Duw 

ar ein haddoliad.  

 

Cynhelir Cyfarfod Gweddi am 10.00 o’r 

gloch yn Capel Coch a gwasanaethir am 

5.30 o’r gloch gan Mr John H Hughes.  

Ni fydd Ysgol Sul. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfaon yn 

Neiniolen am 10.00 a 5.00 o’r gloch ac 

ni fydd Ysgol Sul yno chwaith. 

 

Cynhelir  Cyfarfod Gweddi yn 

Rehoboth am 2.00 o’r gloch. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr      

Elwyn Morris, Oakfield, Ffordd Capel 

Coch, Llanberis a Mrs Elizabeth 

Hughes, 1 Y Bwthyn, Deiniolen sydd  

yn Ysbyty Eryri, a Mr Arthur Wyn 

Rowlands, 17 Rhydfadog, Deiniolen a 

Mr Geraint Morris, Hafoty, Llanberis 

sydd yn Ysbyty Gwynedd.  Cofion cyn-

nes iawn hefyd at bawb arall sydd heb 

fod mewn iechyd cystal ag arfer yn ddi-

weddar, yn cynnwys Mrs Joyce Jones, 

27, Dôl Elidir, Llanberis.  Dymuwn iddi 

hi a phawb arall iechyd gwell yn y 

flwyddyn newydd. 

Oedfaon Nadolig  
Cafwyd oedfaon arbennig ddydd Sul, 

Rhagfyr 18 yng nghwmni plant yr 

Ysgolion Sul, yn Neiniolen yn y bore ac 

yn Llanberis gyda’r nos. 

 

Roedd graen arbennig ar y cyfan y 

Nadolig hwn eto, a diolch yn fawr iawn 

i athrawon yr Ysgol Sul a phawb arall a 

fu’n eu helpu mewn unrhyw ffordd am 

eu gwaith caled yn paratoi ’r 

gwasanaethau ac yn hyffordddi’r plant 

ar gyfer cyflwyno Drama’r Geni yn y 

gwasanaethau hyn unwaith eto. 

 

Roedd yn braf iawn gweld cymaint o 

blant yn cymryd rhan yn yr oedfaon, ac 

roedd yn amlwg bod y cynulleidfaoedd 

wedi cael bendith o ddathlu’r Wyl yng 

nghwmni a than arweiniad y plant. 

 

Diolch hefyd i bawb a fu’n helpu gyda 

pharatoi a gweini’r baned a’r mins peis 

a’r bisgedi ar ôl yr oedfaon. 

 

Diolch 
Diolch yn fawr iawn hefyd i’r rhai a 

fu’n paratoi’r llwyfannau ar gyfer y 

gwasanaethau plant.  Gwerthfawrogwn 

eich gwaith yn fawr iawn. 

  

.Parti Nadolig 
Cynhaliwyd Parti Nadolig i blant dwy 

Ysgol Sul yr Ofalaeth yn festri Capel 

Coch nos Fawrth, Rhagfyr 20, ac roedd 

yn braf iawn gweld pawb efo’i gilydd 

yn mwynhau hwyl y noson.  Diolch yn 

fawr am yr holl fwyd a diod a nwyddau 

rhai o’r tu allan i’r Ofalaeth ynghyd â 

rhai o’r ieuenctid oedd gartref dros yr 

Wyl. 

Efe 
Cafwyd diwrnod arbennig yn Y 

Ganolfan ar ddechrau’r gwyliau ysgol, 

ddydd Llun, Rhagfyr 19 gyda 35 o blant 

yn rhan o Ddiwrnod nadolig Cynllun 

Efe.  Roedd yn braf gweld plant o 

wahanol bentrefi’r ardal yno gyda’i 

gilydd yn dysgu am y Nadolig trwy rai 

o gymeriadau Stori’r Geni.  Cafwyd 

digon o gemau a chrefftau hefyd.  

Roedd y cyfan wedi ei drefnu gan 

Andrew Settatree.  Diolch ’r rhai a 

ddaeth yno i helpu i arwain y diwrnod, 

yn cynnwys Elin Roberts, Capel Coch. 

a rhoddion ariannol a gafwyd at y parti.  

Roedd yno wledd arbennig iawn.  

Diolch hefyd i Trystan a Nia Thomas 

am drefnu’r gemau sy’n rhan mor 

bwysig o’r parti Nadolig.  Ac wrth 

gwrs, fe ddaeth Sion Corn eleni eto, fel 

pob blwyddyn arall, efo llond sach neu 

ddau o anrhegion.  Cafodd pob un o’r 

plant lyfr Beiblaidd addas i’w oed, ac 

mae’n werth gweld yr amrywiaeth o 

lyfrau newydd y mae’r plant yn eu 

derbyn bob blwyddyn. 

 

Dydd Nadolig 
Cawsom oedfa Gymun fore’r Nadolig 

i’r Ofalaeth yn Capel Coch ac roedd yn 

braf gweld pawb yno.  Cawsom gwmni 

Rhai o’r plant yng Nghlwb Gwyliau Nadolig Efe  


