Cyfarfod Chwarter

Cynhelir Cyfarfod Chwarter nesaf
Annibynwyr Gogledd Arfon dan nawdd
eglwys Saron, Llanwnda nos Fercher,
Ionawr 29.
Sylwch mai yn Ysgol Felinwnda ac nid
yn y capel y bydd y cyfarfod hwn.

Banc Bwyd

Mae blwyddyn ers i ni osod y bocs bwyd
yn y cyntedd yn Capel Coch ar gyfer
Banc Bwyd Caernarfon.
Gwerthfawrogir eich haelioni dros y
flwyddyn ddiwethaf a bydd y bocs yn
aros yno eleni eto, a chyfle felly i ni ddal
i gefnogi’r gwaith hwn.

Mae croeso i unrhyw un roi bwyd yn y
bocs.
Dyma’r math o bethau a dderbynnir:
Llefrith UHT neu bowdr - Siwgr - Sudd
ffrwythau - Cawl tun - Pasta - Tuniau
tomatos - Grawnfwyd - Siocled - Tuniau
pwdin reis - Bagiau te - Coffi - Reis -

Y mis nesaf - Deiniolen

Powdwr tatws stwnsh - cig tun - jam ffrwythau tun - bisgedi.

Gronyn

Cyhoeddiadau

Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris

CEFNYWAUN AC EBENESER
Nos Fercher, Ionawr 8: Cyfar fod
Gweddi Efe am 7.00 o’r gloch.
Dydd Sul, Ionawr 12: Cynhelir yr
Ysgol Sul am 10.15 o’r gloch; a bydd
Cyfarfod Gweddi Dechrau’r Flwyddyn
am 5.00 o’r gloch.
CAPEL COCH A NANT PADARN
Nos Fercher, Ionawr 8: Cyfar fod
Gweddi Efe am 7.00 o’r gloch.
Nos Wener, Ionawr 10: CIC yn Capel
Coch am 7.00 o’r gloch.
Dydd Sul, Ionawr 12: Gwasanaethir
am 10.00 o’r gloch gan y Gweinidog.
Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.
Cynhelir oedfa MOLI am 5.00 o’r gloch.
REHOBOTH
Dydd Sul, Ionawr 12: Gwasanaethir
am 2.00 o’r gloch gan y Gweinidog.

Y mis nesaf - Llanberis

Ionawr 5
10.00 a.m. - Y Gweinidog
5.00 p.m. - Y Gweinidog

Ionawr 5
10.00 a.m. - Mr Richard Lloyd Jones
5.00 p.m. - Mr Richard Lloyd Jones

Ionawr 12
10.15 a.m. - Ysgol Sul
5.00 p.m. - Cyfarfod Gweddi Dechrau
Blwyddyn

Ionawr 12
10.00 a.m. - Y Gweinidog
11.15 a.m. - Ysgol Sul
5.00 p.m. - Oedfa MOLI

Ionawr 19
10.00 a.m. - Gwasanaeth Teulu
5.00 p.m. - Y Gweinidog

Ionawr 19
10.00 a.m. - Mr Euron Hughes
11.15 a.m. - Ysgol Sul
5.00 p.m. - Y Parchg Reuben Roberts

Ionawr 26
10.15 a.m. - Ysgol Sul
5.00 p.m. - Y Canon Idris Thomas
Deiniolen

Ionawr 26
10.30 a.m. - Gwasanaeth Teulu
5.00 p.m. - Y Gweinidog

Rhif 573– Dydd Sul, 05 Ionawr, 2014

Anrhydeddau
Mae’n anodd hyd yn oed i bobl nad oes
ganddynt ddiddordeb o gwbl yn Rhestr
Anrhydeddau’r Frenhines i’w hosgoi yn
llwyr gan fod cymaint o sylw’n cael ei
roi iddi gan y papurau newydd a’r radio
a’r teledu. Sylwais fod rhai o’r papurau
wedi sylwi ar o leiaf ddau beth eleni.
Yn gyntaf, bod mwy o ferched na dynion gael eu hanrhydeddu am y tro cyntaf erioed; ac yn ail, bod ambell un heb
eu cynnwys o gwbl.
Y bore y cyhoeddwyd yr anrhydeddau
cafwyd penawdau’n dweud am ddau a
anwybyddwyd. ‘Murray and Beckham
snubbed’, meddai un papur a oedd yn
mynnu y dylasai bod gennym Syr Andy
a Syr David erbyn hyn. O gofio bod
Andy Murray yr haf diwethaf wedi
gwireddu hir ddyhead y byd tennis
Prydeinig am bencampwr Wimbledon
gellid deall y disgwyl y byddai wedi
cael rhyw fath o gydnabyddiaeth yn y
Rhestr hon. Mae’n fwy anodd deall
pam y byddai pobl yn disgwyl i David
Beckham gael ei gynnwys yn y rhestr.
Wedi’r cwbl, y cyfan a wnaeth hwnnw
yn 2013 oedd ymddeol a chyhoeddi ei
fod am gychwyn tîm pêl droed newydd
yn yr Unol Daleithiau!
Er tegwch i’r ddau, rhaid dweud na
chaed awgrym eu bod hwy eu hunain
yn edliw na chawsant eu henwi. Ond
roedd yn rhyfedd iawn gweld dau nad
oedd ar y rhestr yn cael mwy o sylw
na’r bobl a oedd arni, beth bynnag a
feddyliwn o’r anrhydeddau hyn a phwy
bynnag sy’n enwi’r bobl a fydd yn eu
derbyn. Yn amlwg, roedd cefnogwyr y

ddau hyn yn teimlo eu bod yn haeddu
cael eu gwobrwyo.
Mor wahanol yw anrhydeddau Duw.
Nid oes a wnelo teilyngdod pobl ddim
â’r rheiny gan mai anrhydeddau gras
ydynt. Mae maddeuant pechodau, y
bywyd newydd, yr hawl i fod yn blant
i Dduw, a’r addewid am dderbyniad i’r
nefoedd yn cael eu rhoi trwy ras a
chariad Duw i bobl sydd heb eu
haeddu o gwbl. Ni allwn ddadlau ein
bod ni na neb arall yn deilwng ohonynt
oherwydd y gweithredoedd a wnawn
neu'r gwasanaeth a roddwn. Mae
Duw’n rhoi’r breintiau hyn am ei fod
yn dewis gwneud hynny; ei roddion
hael yw pob un ohonynt.
Gras Duw sy’n gwneud i ni gydnabod
hyn a derbyn ein bod yn dibynnu’n
llwyr arno. Gras Duw sy’n ein galluogi
hefyd i weld nad oes neb ohonynt eu
hunain yn deilwng o’r breintiau hynny.
Er i ni gydnabod ein hannheilyngdod
ein hunain, tueddwn i feddwl bod
eraill yn haeddu breintiau Duw.
Gwelwn eu daioni, ac edmygwn yr
holl garedigrwydd a’r haelioni a
ddangosant atom ni ac at bobl eraill.
Dechreuwn ddweud eu bod yn haeddu
eu galw’n Gristnogion ac yn haeddu
cael eu derbyn gan y Brenin Mawr.
Ond yn yr awydd hwn i’w canmol mae
perygl i ni wadu’r Efengyl. Oherwydd
mae honno’n dweud nid yn unig nad
ydym ni’n deilwng ond nad oes neb
arall yn deilwng chwaith. O drugaredd
Duw y daw pob bendith ac anrhydedd
i ni ac i’w holl bobl.

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
neu gronyn.org

Heddiw

Croeso i oedfaon Sul cyntaf y flwyddyn
newydd. Gweddiwn am fendith Duw ar
ein haddoliad trwy’r dydd a thrwy’r
flwyddyn ar ei hyd.
Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00
a 5.00 o’r gloch gan Mr Richard Lloyd
Jones, Bethel.

Byddaf fi’n arwain y ddwy oedfa yn
Neiniolen am 10.00 a 5.00 o’r gloch.
Nid oes Ysgol Sul tan yr wythnos nesaf.
Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw.

Cofion

Cymun Bore Nadolig

Daeth criw da i Oedfa Gymun bore’r
Nadolig a gynhaliwyd yn Capel Coch
ac roedd yn graf iawn cael cwmni ein
gilydd ar fore’r Ŵyl.

Diolch

Diolch yn fawr iawn i bawb ohonoch a
gymerodd ran yn y gwahanol oedfaon
Nadolig o fewn yr Ofalaeth. Cafwyd
gwasanaethau plant a gwasanaethau
Llith a Charol, a diolch i bawb o bob
oed a gymerodd ran ynddynt. Diolch
yn arbennig am y paratoi ar gyfer y
gwasanaethau plant yn Neiniolen, fore
Sul, Rhagfyr 15 ac yn Llanberis y nos
Sul ganlynol. Cafwyd dau wasanaeth
arbennig iawn unwaith eto. Diolch i’r
plant a phawb a gymerodd ran ynddynt
a phawb a fu’n helpu gyda’r trefniadau,
yn cynnwys y gwaith o osod y llwyfan
a pharatoi’r baned a mins peis ar ôl yr
oedfaon.

Wele cawsom

Cafwyd cyflenwad o lyfryn lliwgar
newydd a gyhoeddwyd at y Nadolig yn
rhodd i deuluoedd yr Ysgolion Sul a’r
eglwysi. Mae’r llyfryn yn cynnwys
darlleniadau a charolau ac yn werth ei
gael. Diolch i’r sawl a’u prynodd a’u
cyflwyno i ni.

Parti Nadolig

Cynhaliwyd Parti Nadolig Ysgol Sul
Capel Coch ar ôl Gwasanaeth Nadolig y
plant nos Sul, Rhagfyr 22. Diolch i
bawb a gyfrannodd nwyddau ac arian at
y parti. Yn ogystal â’r parti llwyddwyd
i weini paned a mins pei i’r oedolion ar
ôl y gwasanaeth. Diolch am bob help i
osod y byrddau fel bod modd i’r plant
gael eu parti o fewn ychydig funudau i
ddiwedd y gwasanaeth. Bu’r plant yn
chwarae gemau wedyn cyn i Sion Corn
gyrraedd. Unwaith eto cafodd y plant
lyfrau neu jig-sos Beiblaidd yn anrheg

ganddo. Rydym yn falch iawn o weld
Sion Corn yn dod atom bob blwyddyn.

Rehoboth

Mae aelodau Rehoboth, Nant Peris
wedi penderfynu cynnal un oedfa’r mis
fyn unig yn Rehoboth yn ystod 2013 ac
ymuno â’r addoliad yn Capel Coch ar y
Suliau eraill. Edrychwn ymlaen at gael
eu cwmni yn Capel Coch mor aml â
phosibl.
Cynhelir yr oedfa yn Rehoboth am 2.00
o’r gloch ar y Suliau canlynol. Os bydd
unrhyw newid i’r rhestr hon caiff ei
hysbysu mewn da bryd yn Gronyn.
Ionawr 12
Chwefror 9
Mawrth 9
Ebrill 13
Mai 11
Mehefin 8
Gorffennaf 13
Medi 14
Hydref 12
Tachwedd 9
Rhagfyr 14

CIC

Bydd CIC yn ailddechrau yn Capel Coch
am 7.00 o’r gloch nos Wener nesaf,
Ionawr 10.

Amlenni casglu

Os oes unrhyw un o aelodau Capel Coch
angen rhagor o amlenni casglu ar gyfer
eu cyfraniadau rheolaidd at yr Achos
rhowch wybod i’r Trysorydd, Mr Colin
Jones neu unrhyw un o’r swyddogion os
gwelwch yn dda. Cyfeiriad a rhif ffôn
Colin yw Bryn Gelli, Gellihirbant,
Llanberis -01286 871150.
Gall aelodau eglwysi eraill yr Ofalaeth
gysylltu â swyddogion eu heglwys hwy
hefyd os ydynt angen amlenni casglu.

Cyfraniadau

Ar ddechrau blwyddyn newydd, wrth
ddiolch am bob cyfraniad ariannol a
gafwyd y llynedd at waith eglwysi’r
Ofalaeth dyma gyfle hefyd i’ch
gwahodd i barhau i gefnogi’r gwaith yn
ystod y flwyddyn newydd.
Gwn y byddai trysoryddion yr eglwysi
yn falch iawn o dderbyn cyfraniadau
rheolaidd yn wythnosol neu yn fisol un
ai trwy’r amlenni casglu neu trwy’r
banc. Mae cyfraniadau rheolaidd yn
hwyluso pethau i’r eglwysi gan sicrhau
bod arian digonol o fis i fis ar gyfer
cynnal yr holl waith.

gronyn.org
Cofiwch hefyd bod Gronyn i’w weld ar
wefan yr Ofalaeth. Mae’r wefan yn rhoi
gwybodaeth am holl gyfarfodydd ac
oedfaon yr eglwysi o ddydd i ddydd.
Mae’n ddigon rhwydd dod o hyd i’r
wefan
www.gronyn.org
(neu
gronyn.wordpress.com).
Mae’n cael ei diweddaru bob wythnos.
Ymysg y pethau diweddar mae lluniau
o’r Cinio Cawl (ewch i ‘Yr Eglwysi’ ac yna ‘Nant Padarn’.
Bydd lluniau o barti Nadolig y plant yn
cael eu gosod mor fuan â phosibl.
Os oes gan unrhyw un ohonoch lun o
wasanaeth Nadolig y plant yn Neiniolen
neu Llanberis ar gyfer y wefan a
wnewch chi ei anfon ataf os gwelwch yn
dda. Gellir ei anfon trwy e-bost i
john.cilfynydd@btinternet.com
Beth am roi gwybod i ffrindiau a theulu
am y wefan? Gall fod yn arbennig o
werthfawr i bobl o’r ardal sy’n byw
mewn rhannau eraill o’r wlad neu mewn
gwledydd eraill. Mae’n ffordd hwylus
iddynt wybod am yr hyn sy’n digwydd o
fewn yr Ofalaeth.

