
Arweinlyfr Gwyrdd y Plwyf
Gofalu am Greadigaeth Duw



‘Yr wyf yn taer annog pob eglwys i gymryd y
mater pwysig hwn o ddifrif ac i ddefnyddio’r
rhestr wirio ar gyfer y Cyngor Plwyf Eglwysig fel
rhan gyffredin o’i busnes blynyddol. Mae gan yr
Eglwys yng Nghymru gyfraniad aruthrol i’w
wneud at ddyfodol cynaladwy, nid yn lleiaf yn y
modd y mae’n defnyddio ynni yn ei hadeiladau,
yn ailgylchu ac yn osgoi gwastraff dianghenraid.
Y mae ein gweddïau a’n litwrgïau hefyd yn rhoi
inni lawer cyfle i gyhoeddi daioni creadigaeth
Duw a’n cyfrifoldeb am ei chynnal. Rwy’n
dathlu’r gwaith a wneir eisoes gan Gristnogion
unigol mewn cymunedau lleol a’r esiampl a
osodir gan eglwysi ledled Cymru. 

Edrychaf ymlaen at y dydd pan fydd pob plwyf
yn derbyn Gwobr Amgylcheddol gan ei
Esgobaeth am ei gyfraniad.

Yr Archesgob Barry Morgan
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Mae’r pecyn hwn yn rhoi cyfarwyddyd i Gynghorau Plwyfol Eglwysig ar
bolisïau a phethau y gellir eu gwneud i leddfu effaith amgylcheddol ein
gweithgareddau.

Nid yw cynnwys y pecyn yn orfodol, ac nid yw’n honni cynnwys yr holl
atebion. Ei nod yw gwneud yr amgylchedd yn fater o bwys, ysbrydoli
eich eglwys i drefnu ei chynlluniau ei hun, a chynnig ffordd seml ymlaen
mewn maes a all ymddangos yn un cymhleth iawn. Fe’i sylfaenwyd ar yr
egwyddor ‘Meddwl am y Byd – Gweithredu’n Lleol’.

Mae’r mater hwn mor bwysig fel ei fod yn golygu y dylem weithiau
gymryd y dewis ‘mwyaf gwyrdd’ yn hytrach na’r dewis ‘rhataf’.

Cyflwyniad
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Mae’r pecyn mewn pedair rhan:

1
Datganiad o Egwyddorion: 
Mae hwn yn cadarnhau’r flaenoriaeth y 
dylem ei rhoi yn ein gwaith i’r amgylchedd 

2
Rhestr Wirio i Gynghorau Plwyfol
Eglwysig ac Eglwysi: 
Amcan yr adran hon yw cynorthwyo’r rhai
hynny sy’n rheoli ein heglwysi i ystyried
meysydd lle y gallent wella eu polisïau a’u
gweithdrefnau amgylcheddol

3
Ffynonellau cymorth: 
Rhestrir cyhoeddiadau a gwefannau a all
eich cynorthwyo i gynllunio ymhellach

4
Syniadau am Weddïau ac
Addoliad: 
Cynigir gweddïau ac actau o addoliad y
gallwch eu defnyddio neu eu haddasu

Rhennir tair adran gyntaf y pecyn yn 
10 maes allweddol i weithredu arnynt, 
a rhoddir gwybodaeth berthnasol am
bob un o’r meysydd.

‘I’r Eglwys yn yr unfed ganrif 

ar hugain, nid rhyw ddewis

ychwanegol yw ecoleg dda, 

ond mater o gyfiawnder.

Y mae felly wrth galon yr hyn y

mae’n ei olygu i fod yn Gristion.’

Yr Archesgob Rowan Williams

Cyflwyniad



Rhan 1
Cynaladwyedd: 
Datganiad o Egwyddorion 
oddi wrth Fainc yr Esgobion
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Credwn y dylid gwarchod y ddaear a’i hadnoddau fel

creadigaeth werthfawr Duw. Dylai’r Eglwys ymdrechu i

weithredu’r gred hon yn y ffyrdd a ganlyn:

1. Ceisio lleihau’r defnydd o ynni yn ein holl adeiladau

2. Ystyried ynni adnewyddadwy megis ynni haul a gosod

tyrbinau gwynt ar ein hadeiladau

3. Datblygu cynlluniau gwarchod natur yn ein mynwentydd

4. Defnyddio cynnyrch Masnach Deg a chynnyrch sy’n

parchu’r amgylchedd ac anifeiliaid lle bynnag y bo’n

bosibl

5. Lleihau gwastraff trwy gompostio neu ailgylchu cymaint

ohono ag y bo modd

Rhan 1 | Cynaladwyedd: 

Datganiad o Egwyddorion oddi wrth Fainc yr Esgobion

6. Annog dulliau o deithio sy’n cynhyrchu llai o lygredd, yn

enwedig cerdded a seiclo, pryd bynnag y bo modd

7. Lleihau’r defnydd o bapur (a defnyddio papur wedi’i

ailgylchu yn unig) 

8. Ystyried yr effeithiau a gaiff ein cyfarfodydd ar yr

amgylchedd a sut y gallwn leihau’r effeithiau hynny

9. Rhannu gwybodaeth ar arfer da a lle i gael cyngor a

chymorth ar faterion amgylcheddol

10. Hyrwyddo cynaladwyedd trwy osod esiampl dda, e.e.

cynnwys yr amgylchedd yn rhan hanfodol o’n pregethu

a’n dysgu 

Credwn y dylai’r egwyddorion hyn herio pob un ohonom – yn

yr eglwys, gartref, yn y gwaith ac yn y gymuned. Fodd bynnag,

os oes anawsterau gwirioneddol ynglŷn â chyflawni, dyweder,

bwynt rhif 2, peidiwch â gadael i hynny eich rhwystro rhag

archwilio posibiliadau’r egwyddorion eraill. 



Rhan 2
Rhestr Wirio i Gynghorau
Plwyfol Eglwysig ac Eglwysi
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Rhan 2 | Rhestr Wirio i Gynghorau Plwyfol Eglwysig ac Eglwysi

1. Defnyddio Ynni a Dŵr

A ydych wedi inswleiddio eich holl adeiladau, e.e. y waliau, y llofftydd a’r toeau?

A ydych wedi gosod bylbiau trydan ynni isel?

A ydych yn sicrhau fod pob offer trydanol wedi ei ddiffodd bob amser yn y soced?

A ydych wedi gwneud archwiliad ynni – asesu defnydd, dulliau o arbed, gwelliannau i’r systemau gwresogi ac awyru?

A ydych yn defnyddio darparwr ynni gwyrdd i leihau eich ôl troed carbon?

A ydych wedi ystyried cyrraedd safon ynni cydnabyddedig?

E.e. Safon Amgylchedd y Ddraig Werdd – Safon Systemau Rheoli Amgylcheddol Cymru, 

EMAS (y System Reoli ac Archwilio Ecolegol) neu ISO 14001

A ydych wedi gosod mesurydd dŵr yn eich adeiladau?

A ydych yn casglu dŵr o’r to mewn casgenni i’w ddefnyddio yn y fynwent neu’r ardd?

A ydych wedi gosod synwyryddion symud ar oleuadau a dyfeisiadau arbed dŵr ar dapiau a thoiledau?

2. Ynni Amgen

A ydych wedi ystyried llosgi coed neu bio-màs yn lle tanwydd ffosil?

A ydych wedi ystyried celloedd ffotofoltaidd neu baneli haul yn y to a thyrbinau gwynt?

A ydych wedi ystyried pympiau gwres o ffynonellau o dan y ddaear? 

Maes allweddol Ydym Nac Ydym Pryd*

* Gosodwch ddyddiad at gwblhau’r eitem a phenderfynwch sut a chan bwy y cwblheir hi, gan gynnwys costau.
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3. Trafnidiaeth ac Ymwelwyr

A ydych yn annog pobl i gerdded neu seiclo i’r eglwys?

A ydych, ar eich hysbysfyrddau ac yn eich dulliau cyfathrebu, yn annog defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus? 

A ydych yn hyrwyddo atyniadau lleol i ymwelwyr a thwristiaid a’r ffyrdd o fynd atynt?

A ydych wedi gosod rheseli beiciau neu ofod lle y gellir parcio beiciau’n ddiogel?

A yw eich offeiriaid/darllenwyr/gweinidogion lleyg yn cerdded neu’n defnyddio beic i ymweld?

A ydych yn rhannu ceir i ddod i’r eglwys?

4. Y Fynwent

A ydych wedi datblygu lleoedd ar gyfer bywyd gwyllt yn y fynwent?

A ydych wedi ystyried sefydlu mangre ar gyfer claddedigaethau naturiol?

A ydych wedi cynnwys y gymuned leol a phlant mewn prosiectau datblygu llwybrau natur, 

bio-amrywiaeth a phrosiectau compostio?

A ydych wedi datblygu ‘gofod gwyrdd’ mewn mannau a esgeuluswyd o gwmpas adeilad 

neu dir yr eglwys neu yn rhywle arall yn y gymuned?

Maes allweddol Ydym Nac Ydym Pryd*

* Gosodwch ddyddiad at gwblhau’r eitem a phenderfynwch sut a chan bwy y cwblheir hi, gan gynnwys costau.
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5. A ydych yn prynu ac yn gweini cynnyrch Masnach Deg a chynnyrch Eco-gyfeillgar?

Beth am luniaeth ar ôl gwasanaethau, ar achlysuron arbennig neu mewn digwyddiadau cymdeithasol? 

A yw eich defnyddiau glanhau yn amgylcheddol ddiogel?

Gwiriwch eich polisi prynu i sicrhau bod eich pryniannau yn rhai cynaladwy (e.e. eich bod yn prynu defnyddiau a ailgylchwyd)

A ydych yn prynu yn lleol? 

A ydych wedi hyrwyddo digwyddiadau yn ymwneud â chynnyrch bwyd lleol,

e.e. ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd lleol?

A ydych wedi sefydlu cydweithgaredd bwyd

A ydych yn defnyddio siopau elusen a chynlluniau ail-ddefnyddio? 

6. A ydych yn defnyddio cyfleusterau ailgylchu ar dir yr eglwys neu gerllaw? 
I ailgylchu

Papur

Cwpanau

Caniau a photeli

Gwastraff organig

Bagiau plastig

Rhan 2 | Rhestr Wirio i Gynghorau Plwyfol Eglwysig ac Eglwysi

Maes allweddol Ydym Nac Ydym Pryd*

* Gosodwch ddyddiad at gwblhau’r eitem a phenderfynwch sut a chan bwy y cwblheir hi, gan gynnwys costau.
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7. Papur a Thechnoleg

A ydych yn dosbarthu pethau fel cofnodion cyfarfodydd a chylchlythyrau drwy gyfrwng 

electronig er mwyn arbed papur a chostau postio?

A ydych yn argraffu ‘gefn wrth gefn’?

A ydych yn ailddefnyddio papur at weithgareddau eraill yn y plwyf?

A ydych yn defnyddio gwefan i hysbysebu gweithgareddau’r eglwys?

A ydych yn defnyddio cyfeiriad e-bost ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â’r plwyf?

A ydych bob amser yn defnyddio papur wedi’i ailgylchu?

8. Cyfarfodydd

A ydych yn ystyried lleoli cyfarfodydd lle y gellir lleihau’r defnydd o geir modur a hyrwyddo defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus?

A ydych wedi trefnu i rannu ceir i fynd i gyfarfodydd?

A ydych yn annog defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i fynd i gyfarfodydd y Ddeoniaeth? Esgobaeth? Talaith?

Penodwch gynrychiolydd o’r plwyf i bledio dros faterion gwyrdd yn y gynulleidfa a chysylltu â’r

Ddeoniaeth, yr Esgobaeth a’r Dalaith

Maes allweddol Ydym Nac Ydym Pryd*

* Gosodwch ddyddiad at gwblhau’r eitem a phenderfynwch sut a chan bwy y cwblheir hi, gan gynnwys costau.
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9. Hysbysu a Hyrwyddo

A ydych yn rhoi gwybodaeth am faterion amgylcheddol ar eich hysbysfyrddau a’ch gwefan?

A ydych yn cyfeirio at y materion hyn yn eich cylchlythyrau?

A ydych wedi penodi hyrwyddwr materion gwyrdd i gysylltu â’r Ddeoniaeth/Esgobaeth/Talaith?

Gwnewch gais am Wobr Amgylcheddol yr Esgobaeth i’ch cynlluniau. Cysylltwch â’r Archddiacon

Trefnwch Ymweliad Plwyf â Chanolfan y Dechnoleg Amgen ym Machynlleth

10. Symbolau, dysgu a negeseuon

A ydych yn annog gweddiwyr i gynnwys y materion hyn yn eu gweddïau?

A ydych wedi gosod symbolau o’r greadigaeth neu o’r amgylchedd mewn unrhyw ran o’ch eglwys?

A ydych yn cyfeirio at y materion hyn wrth bregethu a dysgu?

A ydych yn arddangos baneri, posteri neu ddarluniau sy’n cyfeirio at y materion hyn?

A ydych yn cynnwys y materion hyn yn eich prosiectau ieuenctid, rhaglenni ar gyfer pobl ifanc a’r Ysgol Sul? 

Os oes gan eich eglwys ‘reol buchedd’, a ydych wedi cynnwys y materion hyn arni?

A ydych wedi trefnu grŵp astudio yn eich eglwys i drafod y materion hyn?

Rhan 2 | Rhestr Wirio i Gynghorau Plwyfol Eglwysig ac Eglwysi

Maes allweddol Ydym Nac Ydym Pryd*

* Gosodwch ddyddiad at gwblhau’r eitem a phenderfynwch sut a chan bwy y cwblheir hi, gan gynnwys costau.



Rhan 3 Ffynonellau Cymorth 
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1. Defnyddio Ynni a Dŵr 
(yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol ar faterion

amgylcheddol)

Cynllun Shrinking the Footprint Eglwys Loegr 

www.shrinkingthefootprint.cofe.anglican.org: Mae’r wefan yn

llawn gwybodaeth ddefnyddiol ac adnoddau. Hefyd gallwch

gysylltu â: Shrinking the Footprint, MPA Division, Archbishops’

Council, Church House, Great Smith Street, Llundain SW1P 3NZ

‘How Many Light bulbs Does It Take To Change A Christian?’: 

A Pocket guide to Shrinking Your Ecological Footprint gan

Claire Foster a David Shreeve, Church House Publishing, 2007

ISBN Rhif: 9780715141274

‘For Creed and Creation’, cyhoeddwyd gan Esgobaeth Llundain

Llywodraeth Cynulliad Cymru 

http://new.wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/climate

_change/whatcanyoudo (cliciwch ar Cymraeg) 

‘Your guide to Smart Driving’

Cyngor Swydd Henffordd, Tel: 01432 260514

Yr Adran Drafnidiaeth ‘ActOn CO2’

http://www.dft.gov.uk/pgr/sustainable/actonco2 

The Carbon Trust

www.carbontrust.co.uk

Gall roi cyngor ar archwilio a defnyddio ynni. 

Ymddiriedolaeth Carbon Cymru, Tŷ Albion

Heol Rhydychen, Nantgarw

Caerdydd CF15 7TR 

Tel: 01443 845944 

Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni 

www.est.org.uk

Cymorth i sicrhau ynni effeithiol

http://www.energysavingtrust.org.uk/help_and_support/local_e

nergy_saving_advice

Ynni Da 

Trydan sy’n 100% adnewyddadwy

Tel 0845 456 1640 

www.good-energy.co.uk 

‘A Rough Guide to Individual Carbon Trading’, 

Y Ganolfan Ynni Cynaladwy, 2007

‘The pocket green guide for Wales’

wwf.cymru.wales@greenguide.co.uk

2. Ynni Amgen

Nwyddau Arbed Ynni a nwyddau cynhyrchu trydan:

www.windtrap.co.uk

Canolfan y Dechnoleg Amgen

Machynlleth, Powys, SY20 9AZ 

www.cat.org.uk 

Rhan 3 | Ffynonellau Cymorth
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3. Trafnidiaeth ac Ymwelwyr

Sustrans

Low Carbon Travel, Taflen Wybodaeth Sustrans FF44, 

Ebrill 2007, www.sustrans.org.uk 

Sustrans Cymru, 107 Heol Bute, Caerdydd, CF10 5AD

Tel: 029 2065 0602, Ffacs: 029 2065 0603

Rhwydwaith Twristiaeth Eglwysi Cymru 

www.ctnw.co.uk

4 Church View Close, Llandochau Fach, Penarth CF64 2NN 

Tel: 029 2071 0014 

Cyngor ar agor eich eglwys i’r cyhoedd, rheoli ymwelwyr a

dadansoddi gwybodaeth

‘Opening Doors, Hearts and Minds – Welcoming visitors to the

church’ – Esgobaeth Mynwy 2006

Arweinlyfrau Teithiau Beicio Swydd Henffordd

4. Y Fynwent

Y Prosiect Mynwentydd www.arthurrankcentre.org.uk a

Phrosiect Erw Duw (www.hereford.anglican.org)

5. Cynnyrch

www.ethicalsuperstore.com

www.fairtrade.org.uk (gweler yr adran ar Eglwysi Masnach Deg)

The Good Shopping Guide: www.foe.co.uk/shop

Green Handbook – Save Cash & Save the Planet, Mai 2006

www.foe.co.uk/shop

6. Ailgylchu

http://www.recyclenow.com

http://www.recycle-more.co.uk

http://uk.freecycle.org

http://www.efreeko.co.uk

Rhwydwaith Ailgylchu Cymunedol Cymru (Cylch)

113 Heol y Gadeirlan

Caerdydd CF11 9PH

www.cylch.org.uk

7. Papur a Thechnoleg

Canolfan y Dechnoleg Amgen

Machynlleth, Powys, SY20 9AZ 

www.cat.org.uk 

Cyngor ar ailgylchu papur:

www.wasteonline.org.uk/resources/InformationSheets/paper.htm 

8. Cyfarfodydd

Teithio

www.traveline-cymru.org.uk 

Tel: 0871 200 22 33 

Yn cynnwys cyfleusterau trefnu teithiau

Rhannu ceir 

www.carsharewales.com 

Cynllunio teithiau 

www.transportdirect.info 
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9. Hysbysu a Hyrwyddo

An Inconvenient Truth: the Planetary Emergence of Global

Warming and what we can do about it gan Al Gore,

Bloomsbury Publishing RRP £14.99

An Inconvenient Truth – A Global Warning – DVD o’r rhaglen

ddogfen, Paramount Stars, £6.00 (Mae’r ffilm yn gorffen gyda

rhestr o bethau ymarferol y gall pob unigolyn eu gwneud i

leihau niwed amgylcheddol)

Collins Little Gem ‘Carbon Counter’ – 

Amcangyfrifwch eich Ôl Troed Carbon, £4.99

‘A Rough Guide to Individual Carbon Trading’, 

Y Ganolfan Ynni Cynaladwy, 2007

‘Practical Action’ – The Schumacher Centre for Intermediate

Technology, Bourton-on-Dunsmore, Rugby, 

Warwickshire CV23 9QZ 

www.practicalaction.org

‘How to calculate your carbon footprint’

www.carbonfootprint.com 

Rhan 3 | Ffynonellau Cymorth

10. Symbolau, dysgu a negeseuon

Cynllun Noa: Ymgyrch yr eglwysi ar y newid yn yr

hinsawdd; fe’i lleolir yn Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac

Iwerddon. Un o brosiectau Rhwydwaith Materion

Amgylcheddol Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac

Iwerddon a’r Ddolen Amgylcheddol Gristnogol.

Manylion cyswllt ann.pettifor@operationnoah.org

Tel: 020 7723 2427 

http://www.operationnoah.org/

Mudiadau Cristnogol neu sy’n gysylltiedig â

Christnogaeth

http://www.holytrinityutrecht.nl/greenawareness.php

http://www.christianecology.org/

http://www.tearfund.org/

http://www.christianaid.org.uk/

http://www.wdm.org.uk/

http://www.stopclimatechaos.org/

http://en.arocha.org/home/

http://www.climatestewards.net/

http://www.jri.org.uk/

http://www.earthresources.org.uk/

http://shcj.org/ameican/crisis-

docs/crisis_ReportFormatted.pdf

Esiamplau o Gynlluniau Plwyf
Sant Joseff, Cwmaman: Paneli haul yn rhan o ddefnydd cymunedol

o’r adeilad. Cysylltwch â’r Parchedig David Way, Tel: 01685 872871

Sant Cadog, Llangatwg: Defnydd creadigol o’r fynwent at

gompostio cymunedol, twristiaeth a chadwraeth rhywogaethau.

Cysylltwch â’r Parchedig Ddr Jean Prosser, Tel: 01873 821405

Sant Paul, Cwmtyleri: Mannau claddu naturiol. Cysylltwch â’r

Parchedig Patrick Coleman, Tel: 01495 212246

Sant Ffransis, Sandycroft: Celloedd ffotofoltaidd. 

Cysylltwch â’r Parchedig Paulette Gower, Tel: 01244 540177

Blaenau Ffestiniog: Cydweithio gyda Bwydydd. Cysylltwch â’r

Parchedig Ariadne van den Hof, Tel: 01766 831536

Cymorth oddi wrth Gorff y Cynrychiolwyr

Prosiectau Adeiladu: Alex Glanville, Pennaeth Gwasanaethau Eiddo,

029 2034 8212, alexglanville@eglwysyngnghymru.org.uk

Prosiectau amgylcheddol ehangach, yn ymwneud â’r

gymuned: Y Parchedig Robin Morrison, Cadeirydd Yr Eglwys yn

Gweithredu i Gynnal yr Amgylchedd, 029 2034 8260,

robinmorrison@eglwysyngnghymru.org,uk

Cymorth gyda gweddïau a gwasanaethau: Y Parchedig Robin

Morrison. 

Gwobrau Amgylcheddol yr Esgobaethau: Cysylltwch â’ch

Archddiacon neu Lisa Martin, 029 2034 8252,

lisamartin@eglwysyngnghymru.org.uk



Rhan 4 Syniadau am Weddïau 
ac Addoliad
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1. Prydferthwch

Diolch iti am ryfeddodau’r cread; 

am y gronynnau a’r tonnau sy’n llunio’r byd o’n cwmpas

yn fydysawd cynyddol eang

sy’n arddangos egni dy gariad 

a’th roddi ohonot dy hun.

A ninnau’n rhoi gwerth ar ei gymhlethdod,

ei brydferthwch a’i freuder,

cynorthwya ni 

i gymryd cyfrifoldeb am ei gynnal.

Cymorth ni i gymryd sylw o’r hyn a wnawn bob dydd

i wneud pethau’n well neu’n waeth;

i ddysgu oddi wrth ein cymdogion mewn byd bychan;

i wneud ôl ein traed mor ysgafn ag y bo modd;

i ddod o hyd i atebion newydd i broblemau newydd;

i leihau ein trachwant, ein defnydd a’n dibyniaeth;

i droi ein rhyfeddod a’n cred yn weithredoedd

ymarferol.

Gofynnwn hyn yn enw Iesu, trefnydd y Cread,

y gwnaed popeth trwyddo, ein Hiachawdwr a’n gobaith. 

Amen

Rhan 4 | Syniadau am Weddïau ac Addoliad

2. Bore

Cyflwynwn i ti y dydd hwn, ei gyfrifoldebau a’i dasgau,

ei her a’i gyfleoedd,

ei waith a’i weithgaredd,

ei bleser a’i foddhad,

a’r bobl y cyfarfyddwn â hwy,

fel y gwnelom bopeth yn dda,

a thrysori dy roddion â pharch a gofal.

Bydded inni ddewis yn ddoeth a gweithredu’n ddoeth,

fel na wastreffir dim,

na chymryd dim yn ganiataol,

ac na wneir dim a fydd yn llygru nac yn baeddu,

nac yn amharu ar dy ddelw di

ynom ni a’r holl greadigaeth.

Amen

3. Hwyr

Diolch i ti am y dydd a aeth heibio.

Maddau bopeth a wnaed yn wael,

pob egni a wastraffwyd, pob cyfle a gollwyd,

y pethau nas dywedwyd neu nas dywedwyd yn dda,

yr holl niwed a wnaed heb yn wybod i ni

trwy ein diffyg gofal a sylw.

Wrth inni ddyrchafu ein llygaid i’th lygaid di

i ystyried yr hyn a fu a’r hyn a ddaw,

dyro inni, o’th ras, gyfle arall

i fyw yn dda, i ddarganfod llawenydd 

mewn pethau beunyddiol a chyffredin,

i barchu dy roddion a gofalu amdanynt

yn yr holl greadigaeth ac ym mhawb. 

Amen
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4. Teithiau newydd

Arglwydd, wrth inni heddiw gychwyn ar siwrnai

newydd neu adnabyddus, 

dangos inni sut i wneud pethau’n dda,

fel na bo i eraill ddioddef,

yn awr nac yn y dyfodol.

Dangos inni sut i wneud ein cyfraniad

trwy newid ein dull o fyw,

o deithio a phacio,

o ddefnyddio ac ailddefnyddio gwres a goleuni.

Dysg inni ffyrdd newydd o fyw

yn ein cartrefi a’n gweithleoedd.

Dangos inni sut i amddiffyn y byd a wnaethost,

yn ei holl amrywiaeth a’i holl ddaioni,

rhag tarth carbon, rhag cynhesu o’r ddaear,

rhag newid yr hinsawdd, rhag codi o lefelau’r môr,

rhag hel pobl o’u cartrefi, rhag tlodi amgylcheddol,

rhag newyn a niwed a distryw.

Dangos inni sut, a dangos inni paham,

fel y bo i ni, gydag eraill,

wneud gwahaniaeth. 

Amen

5. Gwrando a llunio

Arglwydd, cymorth ni i glywed dy lais,

llais y creu, y prynu a’r ysbrydoli,

yn sibrwd ei alwad arnom.

Arglwydd, yn dy drugaredd, ysbrydola ni.

Hiraethwn am ail-lunio’n bywydau o’r newydd

ynot ti a chyda thi ac er dy fwyn.

Arglwydd, yn dy drugaredd, ysbrydola ni.

Hiraethwn am gael ymgnawdoli

ein haddoliad yn ein bywyd,

a’n gwneud ein hunain yn gymwys i’th deyrnas

mewn gwasanaeth a mawl. 

Arglwydd, yn dy drugaredd, ysbrydola ni.

Bydded inni dy anrhydeddu

ym mhopeth a ddywedwn 

ac ym mhopeth a wnawn.

Arglwydd, yn dy drugaredd, ysbrydola ni.

Dwg ni i’th adnabod di, y Creawdwr,

fel y carom dy greadigaeth,

ac y canfyddom ynddi dy bresenoldeb

wrth inni lafurio i’w thrawsnewid.

Arglwydd, yn dy drugaredd, ysbrydola ni.

Dwg ni i’th adnabod di, y Prynwr,

fel y dysgom garu dy holl bobl

a gofalu am eu dyfodol wrth ofalu am y byd.

Arglwydd, yn dy drugaredd, ysbrydola ni.

Dwg ni i’th adnabod di, yr Ysbrydolwr,

fel y delom i garu dy weledigaeth,

dy ddoethineb a’th gyfarwyddyd,

ac y syllom yn dy ysbryd

ar brydferthwch a daioni pob peth.

Arglwydd, yn dy drugaredd, ysbrydola ni.

Amen
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6. Ymddiried a gweld

Arglwydd, yr ydym yn credu ac yn ymddiried ynot,

ond ddim digon. 

Arglwydd, yr ydym yn dy garu,

ond ddim digon.

Dysg ni i gynyddu yn ein cred a’n cariad,

ac i ymrwymo i ddewis yn ddoethach

wrth inni reoli yr amgylchedd a roddaist inni:

ei egni a’i ddeunydd,

ei amrywiaeth o rywogaethau,

bwyd, dŵr, daear, awyr, môr,

gwaith, adeiladau, trafnidiaeth. 

Benthycia inni dy lygaid

fel y gwelom yr hyn yr ydym yn ei wneud

i gynorthwyo neu i niweidio,

i gyfoethogi neu i lygru

dy brydferthwch di yn y greadigaeth.

Cadw ni rhag yr euogrwydd sy’n parlysu,

rhag anallu a hunanfoddhad.

Cymer ein syniadau 

a’u troi’n gariad.

Cymer ein cariad 

a’i droi’n ymgysegriad.

Cymer ein hymgysegriad, 

a’i droi’n weithredoedd,

Fel y teimlom fwy a mwy

o bresenoldeb dy Deyrnas

yn ein gwerthoedd ac yn yr hyn a wnawn.

Amen 

7. Sancteiddrwydd

Arglwydd, cynorthwya ni i edrych eilwaith ar yr amgylchedd,

a chanfod ynddo rodd sanctaidd dy greadigaeth.

Bydded inni wybod nad oes dim byd sanctaidd

a wnaethost ti

yn halog ynddo’i hun.

Cymorth ni i drin pethau sy’n sanctaidd â pharchedig ofn

ac i ganfod eu daioni a’u prydferthwch. 

Cymorth ni i beidio â gwneud dim na ddylid ei wneud,

na gwneud dim mewn ffyrdd a fydd yn niweidio eraill

nac yn niweidio’r byd o’n cwmpas.

Cymorth ni i beidio â chamddefnyddio

rhoddion dy greadigaeth,

nac i wadu anghenion eraill

wrth inni ddefnyddio dy bethau da,

fel yr adwaener dy ogoniant

yn dy holl weithredoedd.

Amen
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8. Cynyddu mewn cariad

Arglwydd tirion, fe’n dysgaist

mai cariad yw’r rhinwedd fwyaf,

a’i fod goruwch pob gorchymyn a rheol.

Creaist a chynhaliaist ni,

chwiliaist amdanom 

a’n dal a’n hachub yn y cariad hwn.

Wrth inni geisio byw mewn cariad,

cymorth ni i fod yn rhan o’i egni

ac o’r trawsnewid a wna

ym mhob peth yn y byd o’n cwmpas.

Maddau inni bopeth sy’n niweidio’r cariad hwn

yn ein byw beunyddiol,

y gwastraff bach a mawr yn y penderfyniadau a wnawn

yn ein bywyd economaidd a chymdeithasol,

yn lleol ac yn fyd-eang. 

Dysg ni mai mater moesol 

yw llygru’r awyr a’r tir a’r môr,

andwyo harddwch a daioni’r greadigaeth

a niweidio’r amgylchedd i genedlaethau’r dyfodol.

A dysg ni, felly, i archwilio ein bywydau

fel y cynyddom yn y cariad hwnnw

sy’n ysbrydoli gofal newydd

am bopeth ac am bawb.

Amen

9. Llwybrau

Arglwydd, dangosaist inni’r ffordd;

ysgafn dy droed ar y ddaear werthfawr hon.

Arglwydd, rhoddaist dy fywyd;

ysgafn dy droed ar y ddaear werthfawr hon.

Arglwydd, dangosaist inni’r Tad;

ysgafn dy droed ar y ddaear werthfawr hon.

Arglwydd, rhoddaist inni’r ysbryd;

ysgafn dy droed ar y ddaear werthfawr hon.

Ysbrydola ni, felly,

i ddilyn dy ffordd, dy fywyd a’th ysbryd,

yn ysgafn ein troed ar y ddaear werthfawr hon,

wrth inni fyw bywydau sy’n foliant i ti,

Dad, Mab ac Ysbryd Glân. 

Amen

10. Cyffes

Arglwydd, buom yn yr eglwys,

neu buom yn arfer mynd,

buom yn gweddïo, neu’n arfer gweddïo,

yn caru’n cymdogion, neu’n ceisio eu caru.

Ond cymerasom yn ganiataol

bethau da dy greadigaeth,

gan wastraffu ynni ac adnoddau,

cyfrannu at gynhesu’r byd

a niweidio amrywiaeth dy roddion.

Yr ydym yn dysgu o dipyn i beth

pa mor bwysig i’n tystiolaeth Gristnogol 

yw diogelu’r pethau hyn.

Cynorthwya ni, felly, i lefaru

nid trwy eiriau yn unig

ond hefyd trwy weithredoedd beunyddiol.

Ysbrydola ni,

a chymorth ni i ysbrydoli eraill

wrth inni, gyda’n gilydd, geisio ffyrdd ymarferol

o leihau olion ein traed trwsgl

ar dy ddaear werthfawr di.

Amen
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11. Gofalwyr

Arglwydd y creu, y prynu a’r ysbrydoli,

gwnaethost ni yn wahoddedigion ar y ddaear hon,

a natur weladwy ac anweladwy

yn westai grasol inni.

Gwna ninnau’n wahoddedigion grasol

yn y modd y cymerwn o’i thrysor,

yr adferwn ei harddwch,

y cyfrannwn at ei hadnewyddu

ac y gofalwn am ei dyfodol.

Amen

12. Maddeuant

Arglwydd Iesu, yr wyt ti yr un 

ddoe, heddiw ac yfory,

ond bydd y niwed a wnawn ni heddiw

yn niweidio bywydau yfory.

Mae lefelau’r môr yn codi, arfordiroedd yn erydu,

tai’n mynd dan ddŵr, pobl yn colli’u cartrefi,

busnesau’n chwalu,

tir yn diflannu, cnydau’n methu, 

costau’n codi, rhewfynyddoedd yn toddi, 

yr hin yn cynhesu, rhywogaethau’n darfod, 

corwyntoedd yn dinistrio,

a ninnau’n llygru’r blaned

yn ddifeddwl a diofal trwy ein bwriad a’n bai,

gan bechu yn dy erbyn mewn meddwl, gair a gweithred

yn y daioni na wnaethom a’r niwed a wnawn.

Wrth inni ofyn am dy faddeuant,

dysg i ni o’r newydd ein cyfrifoldebau.

Wrth inni ofyn am dy faddeuant,

dyro inni wir edifeirwch,

amser i newid ein buchedd,

a dealltwriaeth o’r gorffennol,

fel y bo inni fyw felly yn y presennol

fel y trosglwyddom i’n plant a’n hwyrion

fyd gwell iddynt hwy ofalu amdano i’r dyfodol.

Amen

13. Deffro

Arglwydd, y mae popeth a wnaethost

yn newid, yn byw ac yn marw,

yn tyfu ac yn edwino,

yn darfod ac yn adfywio.

Dyna drefn natur.

Arglwydd, yr oedd efallai’n anorfod

i’n defnydd o natur gynnwys cam-ddefnydd a gor-ymyrraeth.

Ond fe wyddom yn awr beth a wnaethom,

ac yr ydym yn cydnabod y peryglon i’r dyfodol. 

Mae’n amser gweithredu ar ein gwybodaeth,

rhoi heibio pob esgus ac anwybod,

deffro o’n hunanfoddhad,

a derbyn ein cyfrifoldeb.

Canys gwnaethost ni yn gyd-greawdwyr â thi

yn dy gyfamod cosmig.

Rhoddaist inni’r rhyddid i ddewis,

i wneud ein camgymeriadau ein hunain,

ac i ailddarganfod y llawenydd o gydweithio â thi,

gan ddysgu oddi wrth y pethau naturiol o’n cwmpas

wrth inni ddilyn dy ffordd a’th alwad,

dan arweiniad dy Ysbryd.

Amen
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14. Diolchgarwch

Gweddi i bob oed. Yn ystod y weddi, gall pobl ddal i

fyny lieiniau o liw addas – gorau po fwyaf – o

gwmpas y man addoli

O Dduw, 

am liw ardderchog yw gwyrdd: 

pob haen ohono

ym mhob planhigyn, 

pob glaswelltyn, 

pob deilen, 

yn gynnil wahanol: 

miliwn haen o’r un lliw, 

fel cyffyrddiad dŵr rhedegog 

neu arogl dydd o haf. 

Ac O Dduw,

am liw mawr yw glas: 

yn ymestyn dros fil o erwau uwch ein pen

fel cyffyrddiad oerni

neu arogl eira.

Ac y mae coch, O Dduw, 

coch petal a ffawydden,

craig a phridd, 

gwaed a ffrwyth, 

aeron ac adar, 

fel cyffyrddiad cynhesrwydd meddal 

neu aroglau tarten afal. 

A thi yw Duw caramel 

a siocled 

ac amethyst 

a chyflaith 

ac aur 

ac oren 

a machlud 

a deilen 

a thraeth 

a daear 

a grawn 

a chroen: 

Ti yw cyffyrddiad ac arogl bywyd. 

A thi yw Duw’r porffor 

prin 

brenhinol 

cysegredig 

neilltuol 

dwfn 

hirllaes, 

fel arogl hen eglwysi 

neu gyffyrddiad cariad. 

Mor fawr yw dy ddychymyg, O Dduw, 

mor ardderchog dy frethyn, 

mor gynnes dy arogl, 

mor lliwgar dy chwerthin, 

mor rhyfeddol dy fyd. 

Diolch i ti! 

Roddy Hamilton 2007, cyfieithiad

Oni nodir yn wahanol, cynhyrchwyd y gweddïau uchod

gan y Parchedig Robin Morrison. Gallwch eu haddasu i’w

defnyddio’n lleol.
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‘Cwrdd â Lleisiau’r Greadigaeth a’r
Iachawdwriaeth’

‘Hwyrol Weddi’

‘Real Climate Change and Challenge’

http://www.eglwysyngnghymru.org.uk/adnoddau/litwrgi

Gwasanaethau yw’r rhain a ysgrifennwyd ar gyfer Addoliad

Cynulliad Rhwydwaith Amgylcheddol Eglwysi Ewrop yn

Sweden, Medi 2006 a Milan, Medi 2008, ac y gallwch eu

defnyddio a’u haddasu. 

Syniadau ar gyfer Addoli

• Defnyddiwch dymhorau a chalendrau’r eglwys (yn enwedig

tymor y cynhaeaf) i archwilio’r materion hyn (gweler

cynigion ‘tymor y greadigaeth’ Rhwydwaith Amgylcheddol

Eglwysi Ewrop).

• Gofynnwch i grwpiau ysgrifennu eu gweddïau a’u litanïau a’u

litwrgïau eu hunain.

• Gofynnwch i athrawon lleol gydweithio â chwi ar brosiectau

yn yr eglwys, fel y daw plant a’u teuluoedd i’r eglwys i weld

arddangosfeydd a gwaith prosiect, ac i wasanaethau

arbennig ar wahanol agweddau ar yr amgylchedd.

• Gofynnwch i gynrychiolydd amgylcheddol y plwyf gynnull

ynghyd bobl yn y gymuned a chanddynt ddiddordeb yn

ysbrydoledd yr amgylchedd.

• Cydweithiwch â’ch ysgol leol ar brosiectau amgylcheddol a

chynigiwch gynnal dathliad yn yr eglwys ar derfyn y prosiect.

• Gofynnwch i unigolion yn y gynulleidfa y mae a wnelont â’r

pethau hyn roi disgrifiad byr yng ngwasanaeth y Sul – cyn y

cyhoeddiadau, efallai – o’r hyn y maent yn ei wneud.

• Cynhaliwch wyliau arbennig ar yr amgylchedd yn eich

eglwys, gyda cherddoriaeth a drama yn ogystal ag

arddangosfeydd a sgyrsiau. 

• Trefnwch grŵp datblygu ffydd mewn perthynas â’r materion

hyn – y mae deunydd sylweddol i’ch cynorthwyo yn hyn o

beth.

• Ffurfiwch gwmni drama o bob oed i droi’r materion hyn yn

gyflwyniad dramatig i gymryd lle’r bregeth.

• Comisiynwch beintiadau, baneri a phethau eraill i’w

harddangos yn eich eglwys yn ganolbwynt i weddi ac

addoliad.
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