
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Tachwedd 6 

 10.00 a.m. - Y Gweinidog 

 11.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.30 p.m. - Y Gweinidog  

 (Oedfa Gymun yn y nos) 

 

Tachwedd 13 

10.00 a.m. - Oedfa 

11.15 p.m. - Ysgol Sul  

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Tachwedd 20 

 10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

   5.30 p.m. - Y Gweinidog  

  

Tachwedd 27 

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

 Iorwerth Jones Owen 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

Nos Fercher, Tachwedd 9: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

Nos Wener, Tachwedd 11: CIC a 

CICiau yn y festri rhwng 7.00 a 8.30 

o’r gloch. 

Dydd Sul, Tachwedd 13: Bydd 

oedfa am 10.00 o’r gloch ac Ysgol 

Sul am 11.15 o’r gloch.  Yna, am 

5.00 o’r gloch, cynhelir Oedfa MOLI.       

 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Tachwedd 13: Ni fydd 

oedfa. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Tachwedd 6 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg Eifion Williams 

 Llanfairfechan  

 

Tachwedd 13 

   9.30 a.m. - Y Gweinidog 

 10.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Tachwedd 20 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

    5.00 p.m. - Y Parchg John Owen 

  Bethesda  

 

Tachwedd 27 

 10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

   5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Plentyn y Nadolig 
 

Byddwn yn casglu bocsys anrhegion at Ymgyrch Plentyn y Nadolig 

eleni eto.  Mae’r taflenni i’w cael yn y capeli.   

 

Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn y bocsys  fydd nos Wener, Tachwedd 18.   

 

Dowch â nhw fel arfer i’r capeli neu yma i Gilfynydd.  Os yw’r ysgolion 

yn casglu’r bocsys bydd y plant yn naturiol yn mynd â nhw i’r ysgol.  

 

Diolch am y rhoddion a gafwyd eisoes at yr Apêl. 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 473 - Dydd Sul, 06 Tachwedd, 2011 

Kippenberger a Robert ap Gwilym Ddu 
Yn ninas Dortmund, yn yr Almaen, y 

ganed Martin Kippenberger, yn 1953.  

A’r dydd o’r blaen, mewn amgueddfa 

yn y ddinas honno y difethwyd un o 

greadigaethau’r artist hwn a fu farw yn 

Awstria yn 1997.   

 

Mae’r rhan fwyaf ohonom yn poeni 

pan welwn ddŵr yn gollwng trwy’r 

nenfwd.  Ond nid felly Kippenberger, 

gan iddo greu gwaith celf o’r peth.  

Tŵr uchel wedi ei wneud o styllod 

pren, a chafn rwber dano gyda haen 

denau o baent lliw llwydfelyn yng 

ngwaelod y cafn i gynrychioli dŵr 

glaw wedi sychu oedd ‘Pan Yw’n 

Dechrau Gollwng Trwy’r Nenfwd’.  

Ond roedd yn werth £690,000 neu 

800,000 ewro, ac wedi ei fenthyca i’r 

amgueddfa.  Erbyn hyn, mae’n siwr 

fod ei berchennog yn difarru gwneud 

hynny!  Oherwydd mae ’na rai da am 

ll’nau yn Amgueddfa Ostwall. 

 

Wrth weld y paent llwydfelyn yng 

ngwaelod y cafn, meddyliodd un o’r 

glanhawyr mai staen oedd o, a mynd 

ati’n egniol i’w lanhau nes bod y cafn 

yn sgleinio fel swllt.  A difethwyd y 

cyfan.  Mae’n amhosibl ei adfer, mae’n 

debyg, er y byddai ambell i Philistiad 

celfyddydol wedi estyn y pot paent 

agosaf a rhoi cynnig ar ail greu’r glaw!   

 

Druan o’r lanhawraig.  Roedd hi a’i 

chydweithwyr dan orchymyn i beidio 

cyffwrdd â’r un o’r darnau celf, na hyd 

yn oed fynd o fewn wyth modfedd i’r 

un ohonynt!  Ond meddyliodd mai 

llanast yr oedd angen ei dacluso oedd y 

styllod a’r cafn. 

 

Wnaeth hi ddim sylweddoli ei werth.  

A fyddai’r rhan fwyaf ohonom ddim 

wedi credu bod styllod pren a haenen o 

baent yn gelfyddyd werthfawr.  Ond 

ym myd rhyfedd y bobl sy’n gwirioni 

ar gelf, roedd ‘Pan Yw’n Dechrau 

Gollwng …’ werth ffortiwn!  Mater o 

farn yw hynny, mae’n debyg. 

 

Ond nid mater o farn yw’r Efengyl (er 

y byddai rhai’n mynnu mai dyna ydyw 

wrth gwrs).  Y mae’r Efengyl yn fwy 

gwerthfawr na’r un darn o gelfyddyd.  

Mae’n fwy gwerthfawr na dim, ac yn 

fwy gwerthfawr na’r cwbl!  Ond y 

cwbl a wêl rhai pobl yw styllod pren a 

haenen o waed.  Does ganddyn nhw 

ddim syniad mai styllod pren Croes 

Calfaria a’r gwaed a redodd arni yw 

gobaith y byd.  Welan nhw ddim mai’r 

neges hon am Grist yn marw drosom ar 

Galfaria yw’r trysor mwyaf un.  Ac a 

bod yn gwbl onest, byddai llawer o 

bobl am gael gwared â’r staen, a dileu 

pob sôn am aberth Crist a’r Iawn dros 

bechod byd.   

 

Does dim sôn bellach am olion glaw 

Kippenberger.  Ond ‘Mae’r gwaed a 

redodd ar y groes’, ys dywed Robert 

ap Gwilym Ddu, ‘oes i oes i’w gofio’. 

Ac mae hwnnw o anhraethol werth.       



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 Neiniolen am 5.00 o’r 

gloch y Parchg Eifion W. Williams, 

Llanfairfechan.  Croeso cynnes iawn 

iddo’n ôl i Ddeiniolen unwaith eto, a 

diolch am ei wasanaeth.  Bydd yr Ysgol 

Sul am 10.15 o’r gloch. 

 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

a 5.30 o’r gloch gan y Gweinidog, a 

gweinyddir y Cymundeb yn oedfa’r 

hwyr.  Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r 

gloch. 

 

Gwasanaethir yn Rehoboth am 2.00 o’r 

gloch gan y Gweinidog. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr 

Elwyn Morris, Oakfield, Ffordd Capel 

Coch, Llanberis a Mrs Annie Wilson 

Evans, Manod, Ffordd Capel Coch, 

Llanberis yn  Ysbyty Eryri; a Mr 

Geraint Morris, Hafoty, Llanberis a Mrs 

Eliszabeth Griffith, 15 Ffordd Deiniol, 

Deiniolen yn Ysbyty Gwynedd.  Cofion 

cynnes hefyd at Mrs Gwyneth 

Williams, Mynydd Llandygai, a fu yn 

Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar. 

 

Priodas Aur  
Llongyfarchiadau mawr i Neville a Jane 

Thorman Jones, 14 Tai Caradog, 

Deiniolen ar ddathlu eu Priodas Aur 

ddydd Iau diwethaf, Tachwedd 3.  

Diolchwn gyda hwy am y bendithion a 

gafwyd gydol yr hanner can mlynedd 

diwethaf.  Gobeithio’n fawr iddynt gael 

diwrnod braf iawn a’u bod wedi 

mwynhau’r dathliadau. 

 

Oedfa Deulu 

Deiniolen 
Am ryw reswm - nad oes neb yn siwr 

ohono - mae trefn oedfaon y Gweinidog 

wedi eu newid y mis hwn. 

 

Yn lle fy mod i yn Neiniolen ar Sul 

cyntaf a thrydydd Sul y mis ac yn 

Llanberis ar yr ail a’r pedwerydd Sul, 

mae’r patrwm yn groes a byddaf yn 

Neiniolen ar yr ail a’r pedwerydd Sul. 

 

Anaml iawn y byddwn yn newid y 

drefn, ond fel y dywedais, mae wedi 

newid y mis hwn. 

 

Fe welwch drefn y Suliau ar gefn y 

rhifyn hwn.  Sylwch yn arbennig os 

gwelwch yn dda y cynhelir yr Oedfa 

Deulu ar y pedwerydd Sul o Dachwedd, 

sef dydd Sul, Tachwedd 27, am 10.00 

o’r gloch. 

 

Edrychwn ymlaen at gael eich cwmni a 

chwmni plant yr Ysgol Sul yn yr oedfa 

hon unwaith eto.   

 

Penblwydd Hapus 
Penblwydd Hapus i Mrs Dilys Baylis, 

Plas Pengwaith, sydd wedi dathlu ei 

phenblwydd yn 99 mlwydd oed. 

 

Bore coffi 
Cynhelir y Bore Coffi misol yn festri 

Capel Coch am 10.45 o’r gloch, ddydd 

Mawrth, Tachwedd 15.  Mae hyn 

wythnos yn hwyrach nag arfer. 

 

CIC a CICiau 
Bydd y cyfarfod nesaf nos Wener, 

Tachwedd 11, am 7.00 o’r gloch. 

 

Ffair Nadolig 
Cynhelir Ffair Nadolig yn festri Capel 

Coch brynhawn Gwener, Tachwedd 25 

er budd Cronfa’r Capel. 

 

Bydd y trefnwyr yn falch iawn o 

dderbyn rhoddion at y Ffair - unrhyw 

nwyddau ‘bron yn newydd’ i’w 

gwerthu ar y stondinau; cacennau a 

mins peis a picls ac ati; tuniau a phacedi 

bwyd ar gyfer yr hamperi. 

 

Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Tachwedd 9: Dosbarth 

Beiblaidd yr Ofalaeth yn Yr Haciau, 

Penisarwaun am 7.00 o’r gloch. 

D y d d  S u l ,  T a c h w e d d  1 3 : 

Gwasanaethir am 9.30 a 5.00 o’r gloch 

gan y Gweinidog.  Bydd yr Ysgol Sul 

am 10.15 o’r gloch.    

  

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Nos Fawrth, Tachwedd 8: Cynhelir y 

Gymdeithas Undebol yn Capel Coch 

am 7.00 o’r gloch yng nghwmni Dr 

Graham Thomas, Cwm-y-glo.   

Sul y cofio 
Cynhelir Gwasanaeth Sul y Cofio yn 

Neiniolen am 10.15 o’r gloch fore Sul 

nesaf, Tachwedd 13. 

   

Cymdeithas Undebol 

Llanberis 
Cynhel i r  Cymdei thas  Undebol 

Llanberis am 7.00 o’r gloch nos Fawrth, 

Tachwedd 8.  Ceir sgwrs gan Dr 

Graham Thomas, Cwm-y-glo,  am ei 

waith yn ‘Y Clinig yn Lesotho’.  

Croeso cynnes i bawb. 

 

Cymdeithas Undebol 

Deiniolen 
Cynhel i r  Cymdei thas  Undebol 

Deiniolen yn Nhy Elidir, am 7.00 o’r 

gloch, nos Lun, Tachwedd 28 yng 

nghwmni’r gofaint, Ann Catrin, 

Glynllifon.  Mae croeso cynnes i bawb 

i’r cyfarfod hwn. 

 

Moli 
Cynhelir Oedfa MOLI am 5.00 o’r 

gloch yn Capel Coch, nos Sul nesaf, 

Tachwedd 13.  Dowch i’r oedfa i fod yn 

rhan o’r addoliad dan arweiniad y bobl 

ifanc a’u harweinwyr. 

 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mr Ifan J Owen, 

Bryn Derw, 26 Stryd Newton, Llanberis 

yn Capel Coch, ddydd Mawrth 

diwethaf, Tachwedd.  Gwasanaethwyd 

gan y Gweinidog, a’r organydd oedd 

Mrs Bethan Holding.  Cydymdeimlwn 

o’r newydd â’i briod, Betty, a’u mab, 

Stephen a’r teulu cyfan yn eu 

profedigaeth. 


