
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Tachwedd 27 

10.00 a.m. a 5.30 p.m. - Y Parchg 

 Iorwerth Jones Owen 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

Rhagfyr 4 

10.00 a.m. - Oedfa’r  Adfent 

11.15 p.m. - Ysgol Sul  

  5.30 p.m. - Gwasanaeth Nadolig 

Undebol yn Eglwys Sant Padarn 

 

Rhagfyr 11 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

11.15 p.m. - Ysgol Sul  

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

am 11.15 o’r gloch.  Am 5.30 o’r 

gloch, cynhelir Gwasanaeth Undebol 

‘Nadolig ar Lafar ac ar Gân’ yn 

Eglwys Sant Padarn.  Cymerir rhan 

gan Lleisiau Lliwedd a Chôr Meibion 

Dyffryn Peris a gwneir casgliad at 

Gynllun Efe yn ystod yr oedfa.     

        

REHOBOTH 

Dydd Sul, Rhagfyr 4: Ni fydd oedfa.   

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Tachwedd 27 

 10.00 a.m. - Oedfa Deulu 
   5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Rhagfyr 4 

  9.30 a.m. - Y Gweinidog 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Mr Aled Ifan 

 

Rhagfyr 11 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Mr Arwel Williams 

 

 

Ymgyrch Plentyn y Nadolig  

 

Diolch o galon 
 

Diolch yn fawr iawn am yr holl focsys a baratowyd a’r rhoddion 

ariannol a gyfranwyd at y gwaith eleni eto. 

 

Roedd y car yn llawn fore Llun diwethaf wrth i mi fynd â’r cyfan i 

Landrillo yn Rhos lle roedd criw o wirfoddolwyr brwdfrydig yn 

paratoi’r cyfan i’w hanfon dramor.  . 

 

Roedd y 108 o focsys a anfonwyd gennym yn rhan o gyfanswm o 

dros 11,000 a gasglwyd o Gonwy a Gwynedd ac Ynys Môn yn 

ystod yr wythnos .  Mae Mrs Pauline Owen, trefnydd y casglu a’r 

pacio, yn awyddus i ddiolch i bawb a gyfrannodd. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 477 - Dydd Sul, 27 Tachwedd, 2011 

Yr aros 
Erbyn hyn mae’r ffeiriau Nadolig wedi 

cychwyn a’r cyhoeddiadau’n dechrau 

cyrraedd am oedfaon a chyngherddau 

arbennig yr Ŵyl a ddaw o fewn y mis.  

Fyddaf fi byth yn siwr beth i’w wneud 

o’r cyfnod hwn ar ddechrau’r Adfent 

gan fy mod i’n gweld mi yn amser hir i 

feddwl am y Nadolig.  Wedi’r cwbl 

dim ond deuddeg mis sydd mewn 

blwyddyn, ac mae neilltuo un cyfan 

ohonynt i baratoi at ddathliadau un 

diwrnod - er pwysiced yr hyn a 

ddathlwn ar Ragfyr 25 - yn teimlo’n 

chwithig iawn i mi.    

 

A’r syniad bod mis yn amser hir sydd 

wrth wraidd un o hysbysebion teledu’r 

Nadolig hwn.  A do, fe’m daliwyd 

innau gan yr heip ynghylch yr 

hysbyseb hwnnw.  Ac ydw, rwy’n 

mynd i ddatgelu’r tro sydd yng 

nghynffon yr hysbyseb a sbwylio’r 

syrpreis i chi os nad ydych eisoes wedi 

gweld hysbyseb newydd siopau John 

Lewis.  Felly, os nad ydych am wybod 

diwedd y stori, rhowch y gorau i 

ddarllen hwn rwan!  

 

Yn yr hysbyseb munud a hanner o hyd 

mae hogyn bach ar ddechrau mis 

Rhagfyr yn edrych ymlaen at ddydd 

Nadolig.  Fe’i gwelwn mewn gwahanol 

sefyllfaoedd yn dyheu am y diwrnod 

mawr, ac yn gweld yr amser mor hir.  

Mae’r cyfan i gyfeiliant cân sy’n 

dweud rhywbeth fel, ‘Am y tro cynta’ 

un, gâd i mi gael be’ dwi eisiau’.  

Mae’n llowcio’i swper Noswyl 

Nadolig cyn rhuthro i’w wely.  A bore 

Nadolig, mae’n deffro’n gynnar, ac 

wrth ei wely mae pentwr o anrhegion.  

O n d  ma e ’ r  h o g y n  b a c h  y n 

anwybyddu’r cyfan, yn agor cwpwrdd, 

ac yn estyn anrheg arall ai’i gario i 

lofft ei rieni.  A’r neges?  “For gifts 

you can’t wait to give”.  Dyheu am roi 

ei anrheg fu’r hogyn wedi’r cwbl!   

 

Bu’r disgwyl am y Meseia yn hir 

hefyd, ac mae cyfnod yr Adfent, sy’n 

cychwyn heddiw, yn ein hatgoffa am 

hynny.  Ac o ochr Duw, roedd y 

Meseia wedi ei addo, a Duw wedi 

bwriadu ei roi er tragwyddoldeb.  Ac 

o’n safbwynt ni, dyna amser hir yw 

hwnnw, er nad yw mil o flynyddoedd 

wrth gwrs ond fel diwrnod yng ngolwg 

Duw.  Iesu Grist yw’r rhodd fawr y 

bwriadodd Duw ei rhoi i ni erioed.   

 

Mae meddwl Duw yn ddirgelwch i ni, 

ond feiddiwn ni heddiw ddychmygu 

hiraeth y Brenin Mawr am y dydd y 

byddai’n cyflawni’r addewid ac yn 

anfon ei Fab i’r byd yn Waredwr?  

Trwy gyfnod yr Hen Destament, wrth 

i’r proffwydi gyhoeddi eu neges, ac i 

Dduw trwyddynt ddweud ambell beth 

am y Mab a’r Gwaredwr oedd i ddod, 

gallwn ddychmygu dyhead mawr Duw 

i roi i’r ddynoliaeth y darlun perffaith 

ac eglur ohono ei hun yn ei Fab.  Yn ei 

gariad mawr, roedd Duw ei hun yn 

aros am y dydd y byddai ei bobl yn 

cael ac yn cydnabod y Gwaredwr.  



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 y Sul.  Boed 

bendith Duw ar ein haddoliad.  

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

a 5.30 o’r gloch gan y Parchg Iorwerth 

Jones Owen, Caernarfon.  Croeso 

cynnes iddo unwaith yn rhagor.  

Cynhelir yr Ysgol Sul am 11.15 o’r 

gloch.   

 

Cynhelir Oedfa Deulu yn Neiniolen am 

10.00 o’r gloch, a byddaf fi’n arwain yr 

oedfa am 5.00 o’r gloch. 

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr 

Elwyn Morris, Oakfield, Ffordd Capel 

Coch, Llanberis yn Ysbyty Eryri; a Mrs 

Jennie Goldsworthy, Hafod Oleu, 

Deiniolen a Mrs Annie Wilson Evans, 

Manod, Ffordd Capel Coch sydd yn 

Ysbyty Gwynedd.  Dymuniadau gorau 

hefyd at bawb arall sydd heb fod yn dda 

ar hyn o bryd. 

Oedfa Deulu 

Deiniolen 
Croeso cynnes iawn i bawb sydd yn yr 

Oedfa Deulu yn Neiniolen y bore ’ma.  

Edrychwn ymlaen at gael addoli Duw 

gyda’n gilydd unwaith eto, blant yr 

Ysgol Sul a phobl yr oedfa..     

 

Oedfa Deulu 

Llanberis 
Cynhaliwyd Oedfa Deulu yn Llanberis 

fore Sul diwethaf, ac roedd yn dda 

gweld cymaint yno eto.  Oedfa’r 

Nadolig fydd yr Oedfa Deulu nesaf, am 

5.30 o’r gloch nos Sul, Rhagfyr 18. 

 

CIC a CICiau 
Cynhaliwyd CIC a CICiau yn Capel 

Coch echnos, a chafwyd noson dda 

iawn eto yng nghwmni’r ieuenctid.  

Parhewch os gwelwch yn dda i weddio 

dros y gwaith pwysig hwn.   

 

Cymdeithas Undebol 

Deiniolen 
Cynhle i r  Cymdei thas  Undebol 

Deiniolen yn Nhy Elidir, am 7.00 o’r 

gloch, nos yfory, nos Lun, Tachwedd 

28 yng nghwmni’r gofaint, Ann Catrin, 

Glynllifon.   

 

Mae croeso cynnes i bawb i’r cyfarfod 

hwn. 

 

Ffair Nadolig 
Cafwyd cefnogaeth dda iawn i’r Ffair 

Nadolig a gynhaliwyd yn festri Capel 

Coch echdoe.  Diolch yn fawr iawn i 

bawb a fu’n gweithio’n galed i baratoi’r 

gwahanol nwyddau ac i drefnu’r Ffair.  

Canu Plygain 
Y llynedd, cafwyd gwasanaeth o ganu 

Plygain yn Eglwys Sant Peris yn Nant 

Peris a bwriedir cynnal cyfarfod tebyg 

eleni eto.  Anfonwyd y neges hon atom 

am gyfarfod sydd i’w gynnal i baratoi 

at gyfarfodydd Plygain yr ardal eleni.    

 

Mae diddordeb newydd yn y traddodiad 

canu Plygain mewn gwahanol rannau o 

Gymru a bydd rhai gwasanaethau yn 

digwydd yng ngogledd Arfon eleni. I’r 

diben o ddysgu mwy am y traddodiad a 

dysgu rhai o’r hen garolau, cynhelir 

Gweithdy Canu Plygain yn Galeri, 

Caernarfon brynhawn heddiw, dydd 

Sul, Tachwedd 27ain, rhwng 1.30 a 

4.30 o’r gloch, o dan nawdd Cwmni 

Cyhoeddi Gwynn, cyhoeddwyr y gyfrol 

‘Hen Garolau Cymru’. Os yn bosibl, 

cofrestrwch   ymlaen llaw trwy ffonio 

01286 830708 neu trwy anfon e-bost at 

gwynn@gwynn.co.uk.  

 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Lun, Tachwedd 28: Cymdeithas 

Undebol Deiniolen yn Nhy Elidir am 

7.00 o’r gloch yng nghwmni Ann 

Catrin, Glynllifon. 

Dydd Sul, Rhagfyr 4: Gwasanaethir 

am 9.30 o’r gloch gan y Gweinidog.  

Bydd yr Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch.  

Gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan Mr 

Aled Ifan, sy’n weithiwr ieuenctid yng 

ngofalaeth Bresbyteraidd Bangor a’r 

cylch. 

 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Sul, Rhagfyr 4: Am 10.00 o’r 

gloch cynhelir Oedfa Adfent, a 

drefnwyd gan Mr John H Hughes,  

Cymerir rhan gan rai o’r aelodau a 

rhieni’r Ysgol Sul.  Bydd yr Ysgol Sul 

Diolch am yr hamperi a’r cacennau a’r 

jariau a’r llyfrau a’r tegannau meddal 

a’r bwydydd a’r holl nwyddau eraill 

oedd yn llenwi’r stondinau ddechrau’r 

pnawn.  Diolch hefyd wrth gwrs i bawb 

a gefnogodd y Ffair.   

 

Gwnaed elw o £687.58 at gronfa Capel 

Coch, ac yr ydym yn ddiolchgar iawn 

am y gefnogaeth ac am bob rhodd a 

dderbyniwyd.   

 

Oedfa undebol 
Cynhelir  Gwasanaeth Undebol, 

‘Nadolig ar Lafar ac ar Gân’, yn Eglwys 

Sant Padarn am 5.30 o’r gloch nos Sul 

nesaf, Rhagfyr 4. 

 

Gwneir casgliad er budd Cynllun Efe.   

 

Cymerir rhan gan Lleisiau Lliwedd a 

Chôr Meibion Peris. 

 

Bydd yn gyfle cynnar i’r eglwysi a’r 

gymuned ddod at ei gilydd i ddathlu’r 

Nadolig.   

 

Croeso cynnes i bawb. 

 

Rheithor Newydd 
Mae’r Eglwys yng Nghymru wedi 

penodi Rheithor newydd i’r pum 

eglwys sydd wedi bod gyda’i gilydd ers 

rhai blynyddoedd erbyn hyn.   

 

Bydd y Parchg Carol Roberts yn 

dechrau ei gwaith yn yr ardal cyn y 

Nadolig, a deallwn y cynhelir cyfarfod 

i’w sefydlu a’i chroesawu i’r ardal nos 

Fawrth, Rhagfyr 13.   

 

Daw yma i’r ardal o Fangor yn olynydd 

i’r Parchg Robert Townsend yn yr 

eglwysi. 

mailto:gwynn@gwynn.co.uk

