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Rhagor o ddathlu dros y Nadolig
Dathlu yn Eglwys Unedig Jerusalem, Bethesda

Bu prysurdeb mawr yn yr Eglwys Unedig yn ystod cyfnod yr
Adfent, gyda dau wasanaeth arbennig yn adlewyrchu tymor y
Nadolig. Tro’r plant oedd hi yn gyntaf i gyflwyno stori’r Nadolig, a
hyfryd dros ben oedd eu clywed yn canu a llefaru gyda’u hafiaith
a’u brwdfrydedd arferol. Yn dilyn y gwasanaeth, cafwyd parti yn y
festri, a daeth Siôn Corn i rannu anrhegion.

Dathlu’r Nadolig yng Nghapel Llannefydd

Dyma lun o’r rhai fu’n cymryd rhan yn ein Gwasanaeth Nadolig
yng Nghapel Llannefydd – yn blant, ieuenctid ac oedolion.
Dathlu genedigaeth Iesu oedd prif neges y gwasanaeth ac
effaith geni’r babi arbennig hwn arnom ni i gyd. Defnyddiodd y
plant a’r ieuenctid sgets “Yr Anrheg” i gyfleu’r neges ar ei
newydd wedd a braf oedd gweld y plant ieuengaf efo’u mamau
yn actio rhannau’r angylion, y bugeiliaid a’r doethion.
Cyflwynwyd darlleniadau Beiblaidd a gweddïau a chanwyd
carolau. Cyfeirwyd at waith elusenol sy’n cefnogi teuluoedd sy’n
wynebu heriau – Apêl Nadolig Cymorth Cristnogol a’r elusen
Baby Basics. Sefydlwyd cangen o’r elusen Baby Basics yn
ddiweddar yn Ninbych – elusen sy’n darparu adnoddau
syflaenol i deuluoedd a mamau bregus. Y bwriad ydi llenwi
Basged Foses efo nwyddau hanfodol i fabi ar gychwyn ei fywyd.
Casglwyd nifer o eitemau a bydd y casgliad hefyd yn mynd i
gefnogi Baby Basics.
Ar ôl y gwasanaeth, cawsom ein Parti Nadolig blynyddol yn y
neuadd – gwledd o ginio a digon o gyfle i sgwrsio cyn i Siôn
Corn alw heibio efo anrhegion i’r plant.
Mair B Williams
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Ar y nos Sul canlynol, cynhaliwyd y Gwasanaeth Nadolig
Cymunedol blynyddol, a chalondid oedd gweld tyrfa fawr wedi dod
i glywed Côr y Penrhyn, Côr y Dyffryn, Côr Ysgol Dyffryn Ogwen,
Côr Adran Bentref yr Urdd Dyffryn Ogwen a’r delynores Angharad
Wyn Jones yn cymryd rhan, ynghyd â nifer o lefarwyr. Cafwyd
noson fendithiol, ac o naws arbennig iawn, a gwnaethpwyd
casgliad anrhydeddus tuag at elusen Y Groes Goch.
Menai Williams

Pasiant Nadolig Pandy Tudur

Cafwyd pasiant Nadolig gan blant yr Ysgol Sul gyda chymorth
oedolion ar Sul cyn y Nadolig. Daeth cynulleidfa dda i ymuno yn
y dathlu ac i fwynhau gwledd o fwyd i ddilyn cyn i Siôn Corn
ddod heibio. Oherwydd salwch bu’n rhaid i Jac y Jwc, Sali Mali
a Rapscaliwn gamu mewn i actio’r tri gfir doeth!
Elwen Owen

Y Gorlan Fach yn dathlu’r Nadolig

Llun o barti Nadolig y Gorlan yng Nghapel y Groes, Wrecsam.
Mae’r clwb i blant (a’u rhieni, neiniau, ayb) sydd o dan 3 oed.
Gweler hefyd yn y llun, Siôn Corn ar ei ymweliad blynyddol!
Gareth Williams
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