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Yr Archesgob John 

“Mae angen i ni 
gael calonnau 

agored a 
drysau 

agored” 
Gweler tudalen un  

cyfarfod Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru 
ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan 

ar 13-14 Medi 2017  

PIGION



Anerchiad y Llywydd 
Yr Archesgob newydd 

yn amlinellu 
gweledigaeth Eglwys 

wedi’i ‘hail-ddychmygu’ 
 
Rhoddwyd croeso cynnes i Archesgob etholedig 
newydd Cymru gan aelodau’r Corff Llywodraethol. 
Etholwyd John Davies, Esgob Abertawe ac Aberhonddu 
fel y 13eg Archesgob ychydig ddiwrnodau cyn y 
cyfarfod a’r hysbysiad am ei esgyniad oedd yr eitem 
gyntaf ar yr agenda. Yr ail oedd tasg gyntaf gyhoeddus 
yr Archesgob newydd – traddodi ei anerchiad fel 
Llywydd y Corff Llywodrae. 

 
Cyffesodd yr Archesgob John na chafodd ddigon o amser i 

greu araith wedi’i saernïo’n ofalus gan rybuddio ei bod o bosibl 

braidd yn ddigyswllt, ac aeth ati i ddweud rhagor amdano’i hun 

- sut roedd ei gefndir personol wedi dylanwadu ar ei weinidogaeth 

a’r hyn a ystyriai yn flaenoriaethau i’r Eglwys. 

Canolbwyntiodd ar bum mater a oedd yn sail i’w weledigaeth 

am Eglwys wedi’i ‘hailddychmygu’ - y Gymraeg, cydlyniant 

cymunedol, gofalu am bobl sâl, cynhwysiant a chroeso, a 

disgyblaeth a thwf ysbrydol. 

 
Y Gymraeg 

Soniodd yr Archesgob John am ei fagwraeth mewn teulu 

lle’r oedd y Gymraeg wedi bod yn famiaith i’w neiniau a’i 

deidiau ac yn iaith roedd ei dad yn parhau i’w siarad. 

Meddai, “Un o’r cyfleoedd cyntaf imi ddod ar draws y 

Gymraeg oedd gwrando ar fy Nhad-cu wrthi’n torri coed tân 

y tu ôl i ddrysau caeedig ei sied, a oedd wedi’i chreosotio’n 

berffaith, yn rhegi yn Gymraeg - “Arglwydd mawr” a geiriau 

tebyg. A minnau’n troi i ofyn i Mam-gu, “Beth mae Tad-cu 

yn ei ddweud?” “Does dim angen iti wybod,” 

oedd ei hateb hithau. Ond, mae angen i ni 

wybod am y Gymraeg. 

Ychwanegodd, “Mae hi mor bwysig 

fod hyd yn oed y rhai o’n plith nad ydym 

yn siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf, yn 

anrhydeddu’r dreftadaeth honno, a’n 

bod fel eglwys yn gwneud yr hyn a 

allwn i sicrhau bod y dreftadaeth 

honno a’r iaith honno’n parhau i fyw.” 
 

Y Gymuned 
Mae profiad yr Archesgob John 

o’i deidiau mewn diwydiant – y 

naill yn y gwaith dur a’r llall yn löwr 

– wedi helpu i lywio ei ymwybyddiaeth 

o bwysigrwydd cymuned.  
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Cyhoeddwyd gan Gorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru 
Medi 2017. Nid oes hawl i atgynhyrchu dim o’r cyhoeddiad hwn 
heb ganiatâd y Rheolwr Cyhoeddiadau: 
Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru, 
2 Sgwâr Callaghan, Caerdydd, CF10 5B . 
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“Mae angen i ni ein hunain dyfu 
mewn gwroldeb ysbrydol, mewn 
uniondeb ysbrydol ac mewn 
ymrwymiad ysbrydol .” 

Gallwch wrando ar araith lawn yr Archesgob John yma: 
http://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/news/2017/09/anerchiad-y-llywydd 

“Yn fy ngwaith fel Esgob Abertawe ac Aberhonddu ar 

hyn o bryd, rwyf mewn esgobaeth lle mae yna ardaloedd 

diwydiannol, ardaloedd ôl-ddiwydiannol, ardaloedd 

llewyrchus, ardaloedd dilewyrch, ardaloedd trefol, 

ardaloedd maestrefol ac ardaloedd eang gwledig ac mae 

hyn yn fy ngwneud yn ymwybodol o broblemau gwledig, 

problemau cymunedol, problemau gwaith, problemau 

cyfiawnder economaidd - rydych chi’n gweld y pethau 

hyn â’ch llygaid eich hunan. Ond roedden nhw yno yn fy 

nyddiau cynnar - pan oedd fy nhad-cu’n cerdded cryn 

bellter dim ond i chwilio am waith. 

“Felly, mae yna faterion cymunedol sy’n fy symud yn 

ddirfawr ac mae gennym fel eglwys y dasg a’r cyfle i 

geisio cynnal cymunedau sydd ar lawer ystyr yn teimlo 

eu bod wedi mynd yn angof neu fod calon y gymuned, 

os na chafodd ei dryllio’n llwyr, wedi’i niweidio’n ddifrifol.” 

 
Salwch 

Mae’r her o ofalu am bobl â phroblemau iechyd meddwl 

a chorfforol hefyd yn un roedd yr Archesgob John yn ei 

gweld yn flaenoriaeth, ar ôl gweld ei dad-cu yn dioddef 

effaith dementia a’i fam-gu yn ymdopi â chanser. 

Meddai, “Rydw i mor falch bod cyfrifoldeb cymdeithasol 

ar waith mewn rhannau o’r eglwys erbyn hyn a bod 

dementia yn cael sylw. Mae gennym ni eglwysi sy’n ystyriol 

o ddementia, er enghraifft. Hwyrach eich bod wedi darllen 

yn fy mywgraffiad imi fod yn gadeirydd ar ymddiriedolwyr 

hosbis pan oeddwn i’n gwasanaethu yn esgobaeth Mynwy - 

nid dewis ar hap oedd hwn. Bu fy mam-gu o Loegr a 

briododd fy nhad-cu o Gydweli farw pan oeddwn i tua 11 

oed o’r canser mwyaf ofnadwy ac rwy’n dal i allu cofio 

gwrando ar fy mam-gu yn crio mewn poen yn ystod y nos. 

“Felly gofalu am bobl sâl. Hwyrach na allwn fel eglwys 

ddiwallu holl anghenion pobl sy’n sâl yn feddyliol neu’n 

gorfforol, ond o leiaf mae’n rhaid i ni fod yno ar eu cyfer.” 

 
Cynhwysiant 

Roedd magwraeth yr Archesgob John wedi peri 

iddo werthfawrogi pwysigrwydd bod yn groesawgar a 

chynhwysol. “Un o’r pethau rydw i’n glir iawn yn ei 

gylch yw y dylem fel eglwys fod yn groesawgar a 

chynhwysol,” meddai. “Hwyrach na fyddwn bob amser 

yn cytuno ar sut y dylem wneud hyn ond o leiaf mae 

angen i ni fod yn unfryd yn ein bwriad i fod yn 

groesawgar a chynhwysol oherwydd dyna sut oedd 

ein Harglwydd ei hun.” 

 
Disgyblaeth a thwf 

Dywedodd yr Archesgob John fod ei weledigaeth yn 

un o eglwys a oedd wedi’i hail-ddychmygu, ac nad oedd 

dim ond dilyn yr un hen rigol yn gwneud y tro.  

“Mae angen i ni geisio cydweithio i fod yn eglwys sy’n 

addas i’r diben, yn addas i ddibenion ei Harglwydd, yn 

addas i Dduw. I fod yn eglwys sy’n galw am fywyd yn ei 

holl gyflawnder, lle rhoddir ystyriaeth ddifrifol i’r 

dioddefus, lle mae’r dioddefus yn amlwg, yn hyglyw, lle 

croesewir y rhai sydd dan orthrwm, sydd o bosibl yn 

wahanol, sydd weithiau’n ein herio ond sydd, serch 

hynny, yn destun cariad. Mae angen i ni gael calonnau 

agored a drysau agored.” 

I wireddu’r weledigaeth hon, yn ôl yr Archesgob John, 

mae’n ofynnol i ni dyfu’n ysbrydol ac mewn niferoedd. 

Fel y dywedodd yn ei strategaeth esgobaethol, meddai, 

mae angen i ni ‘gasglu, tyfu a mynd’: “Mae angen i ni 

ein hunain dyfu mewn gwroldeb ysbrydol, mewn 

uniondeb ysbrydol, mewn ymrwymiad ysbrydol – dim 

ond bryd hynny y gallwn fentro allan i’n cymunedau i 

geisio cymell eraill i mewn i’n cynulliad a’u helpu nhw i 

dyfu.” 

Galwodd yr Archesgob John ar i’r Corff Llywodraethol 

fod yn gorff unedig, os nad unffurf, er mwyn hwyluso twf. 

Gan gyfeirio at ganmlwyddiant yr Eglwys yn 2020, 

meddai, “Mae angen i’r Corff Llywodraethol fod yn eglur 

pan ddaw y flwyddyn 2020 fod gennym rywbeth i’w 

ddathlu, bod camau cadarn wedi’u cymryd i gadarnhau 

ein heglwys yn ei lle yng Nghymru, i gadarnhau ein 

perthynas â’n heglwysi eraill i wneud yr efengyl yn fwy 

hysbys. Yna gallwn gael ein gweld mewn goleuni mwy 

cadarnhaol nag sy’n digwydd ar hyn o bryd.” 

I gloi, meddai, “Felly gadewch i’n trafodaethau droi’n 

gamau cadarn, fel nad ydym wrth gyrraedd 2020 yn 

dathlu ein bod wedi dal gafael am 100 mlynedd ond ein 

bod yn gwneud cynlluniau, os nad am y 100 mlynedd 

nesaf, yn sicr am flynyddoedd i ddod.” 
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Perfformiodd cyllid yr Eglwys yn well na’r disgwyl y llynedd, er gwaethaf 
marchnadoedd tymhestlog. Wrth gyflwyno adroddiad a chyfrifon blynyddol Corff y 
Cynrychiolwyr ar gyfer 2016, dywedodd James Turner, y cadeirydd fod cyfanswm 
gwerth y buddsoddiadau wedi codi 12% i £606 miliwn yn erbyn cefndir o 
“ddigwyddiadau arwyddocaol” megis ethol Donald Trump yn arlywydd UDA a 
refferendwm yr UE. 

Gyda’i gilydd roedd cynnydd cyfalaf ac incwm wedi dangos gwelliant o 15.2% yn erbyn 
meincnod o 13%. Yn y pum mlynedd diwethaf, mae cronfeydd yr Eglwys wedi dangos 
cyfartaledd o 11% yn erbyn meincnod o 9.3%. 

Mae’r gronfa fuddsoddi gyffredin sy’n cynnwys cymynroddion, rhoddion etifeddol ac arian 
y plwyfi wedi cynhyrchu cyfanswm o 16.4% o elw yn 2016 o gymharu â’r elw meincnod o 13.0%. 

Gan edrych i’r dyfodol, nododd Mr Turner mai’r blaenoriaethau am y tair blynedd nesaf fyddai: 

 cynnydd 5% yn y grant bloc i’r esgobaethau gan ddechrau’r flwyddyn nesaf i 
gwmpasu chwyddiant a chynnydd yng nghostau pensiwn, 

 creu cronfa newydd ar gyfer efengylu a phrosiectau i dyfu’r eglwys; datgelir mwy o 
fanylion ar ôl cyfarfod Corff y Cynrychiolwyr ym mis Tachwedd, 

 ysgwyddo’r holl gyfrifoldeb ariannol am Athrofa Padarn Sant. 

Cyllid: cynnydd cadarnhaol ar adeg anodd 

Cyflog clerigion 
Prisiwyd gwerth Cynllun Pensiwn y Clerigion yn 

£187.8 miliwn ac mae’n cynrychioli 30.9% o’r cronfeydd 
cyffredinol. Mae’r arian hwnnw wedi’i glustnodi ond 
byddai’n galw am gynnydd o £596,000 y flwyddyn yng 
nghyfraniadau cyflogwyr o bob esgobaeth. 

“Nid yw hyn yn rhywbeth y gellir disgwyl i esgobaethau 
ei gynnal yn ddiderfyn,” meddai Mr Turner. 

Codwyd pryderon hefyd ynghylch cyflog clerigion. 
Yr ymateb a gafwyd yw y bydd y Pwyllgor Adnoddau 
Dynol yn cynnal adolygiad cyffredinol o gyflogau a ffioedd. 

“Bydd angen amser i gyflawni hyn,” meddai. “Ond, 
rwy’n gobeithio y gallwn greu pecyn cyflog sy’n 
adlewyrchu bywyd clerigion yn yr unfed ganrif ar 
hugain.” 

 
Cadeiryddion pwyllgorau 

Ymddeolodd dau gadeirydd hirhoedlog o Gorff y 
Cynrychiolwyr eleni. Diolchodd Mr Turner i Clive Myers, 
cadeirydd y pwyllgor Adnoddau Dynol ac i Paul Marshall, 
cadeirydd y pwyllgor Buddsoddi ac is-gadeirydd Corff y 
Cynrychiolwyr am eu cyfraniadau.  

Bydd Peter Kennedy, cyfarwyddwr Adnoddau Dynol 
yn Llywodraeth Cymru, yn cadeirio’r pwyllgor Adnoddau 
Dynol a bydd Mr Turner yn cadeirio’r pwyllgor 
Buddsoddiadau, am y tro.  

 
Swyddfa’r Dalaith 

Mae swyddfeydd Corff y 
Cynrychiolwyr wedi symud. 
Ddiwedd mis Medi symudodd 
y Corff o swyddfa’r dalaith yn 
39 Heol y Gadeirlan, 
Caerdydd i swyddfa yng 
nghanol y ddinas yn Sgwâr Callaghan. 

“Bydd yr adeilad yn Sgwâr Callaghan yn gyfleuster 
swyddfa modern gyda’r cyfan ar un llawr, a’r staff yn 
gallu cydweithio fel timau adrannol go iawn,” meddai 
Mr Turner. “Bydd y cyfleusterau cyfarfod yn llawer gwell 
gyda’r ystafelloedd yn ddigon mawr ar gyfer cynnal ein 
cyfarfodydd taleithiol mwyaf. Hefyd, bydd lleoliad 
Sgwâr Callaghan yng nghanol y ddinas yn llawer mwy 
hwylus ar drên a bws i staff ac ymwelwyr – mae’n 
union y tu ôl i orsaf reilffordd Caerdydd Canolog.” 
Y cyfeiriad llawn yw: 2, Sgwâr Callaghan, Caerdydd, CF10 5BT. 

Nid yw’r rhif ffôn wedi newid - 029 2034 8200 
 

Canmlwyddiant 2020 
Gofynnodd y Parchedig Haydn England-Simon 

(Llandaf) a ellid cyflwyno gohiriad neu 
ostyngiad yng nghyfraniadau Plwyfi a 
defnyddio’r arian i dalu am fentrau lleol fel 
modd o ddathlu canmlwyddiant 2020 yr 
Eglwys yng Nghymru “o ran gweinidogaeth, 
cenhadaeth a chynhaliaeth” – yn dilyn yr 
egwyddor feiblaidd o ‘flwyddyn y Jiwbili’. 

Dywedodd Mr Turner fod hyn yn 
“dipyn o gais” ac mai mater i’r esgobaethau oedd 
cyfraniadau Plwyfi nid mater i Gorff y Cynrychiolwyr.  

Teimlai’r Archesgob John ei bod yn ‘annoeth’ bod 
mor hael â hynny. Roedd ‘perygl o fod yn ddall i anghenion 
eraill’, meddai. Ond datgelodd fod cynlluniau ar y gweill i 
“gynnal adolygiad helaeth o ba adeiladau oedd yn 
parhau’n hanfodol i’n cenhadaeth a’n gweinidogaeth”. 

Hefyd, roedd gwaith prosiect hirdymor dan 
ystyriaeth i nodi’r canmlwyddiant a fyddai’n disodli’r 
gefnogaeth a oedd bellach wedi dod i ben ar gyfer 
clinig deintyddol symudol yn Gaza. Un posibilrwydd 
oedd partneriaeth gyda Cymorth Cristnogol i gefnogi 
ffoaduriaid yn Ne Sudan. 
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Gofynnodd cynnig gan aelod preifat, y Parchedig 
Harri Williams (Tyddewi) i’r Corff Llywodraethol gael 
cyfle i ystyried dogfennau, a baratowyd gan Fainc yr 
Esgobion yn fanylach ac a ellid rhoi blwyddyn o estyniad 
i’r cyfnod o’u cyflwyno.  

Pwysleisiodd Mr Williams nad ei fwriad oedd 
beirniadu’r polisi, na diddymu llythyr bugeiliol yr Esgobion, 
ond sicrhau ystyriaeth bellach o oblygiadau’r polisi.  

Dywedodd fod gan rai wrthwynebiadau diwinyddol 
i’r newid ac y dylid clywed eu safbwyntiau. Byddai 
estyn y cyfnod cyflwyno tan Adfent 2018 “yn caniatáu 
i’r polisi gael ei weithredu yn y dull gorau posibl ar gyfer 
yr Eglwys gyfan,” meddai. 

Gan eilio’r cynnig, cefnogodd Archddiacon 
Ceredigion, Dr Will Strange yr 
egwyddor o roi Cymun i blant a oedd 
wedi’u bedyddio ond heb eu 
conffyrmio. “Ond mae gwahaniaeth 
rhwng yr egwyddor a’r arfer,” 
meddai. “Beth sy’n digwydd pan fo 
plentyn yn dod at yr allor nad ydych 

erioed wedi’i weld o’r blaen? Ydyn ni’n gweinyddu doed 
a ddelo? Mae’n un o nifer o heriau bugeiliol rydym ni’n 
eu hwynebu os yw’r polisi hwn yn mynd i weithio. Mae’r 
cynnig yn galluogi’r Corff Llywodraethol i drafod pethau 
ymarferol fel hyn yn fanylach.” 

Fodd bynnag, roedd eraill yn awgrymu nad y Corff 
Llywodraethol oedd y lle gorau ar gyfer trafodaeth o’r 
fath, ac y byddai hynny ddim ond yn arafu’r broses.  

Dywedodd Carol Colbert (Llandaf) fod derbyn plant 
i’r Cymun yn ei heglwys wedi bod yn 
“drawsnewidiol... all estyniad [o’r cyfnod 
prawf] ddim digwydd yn ein heglwys ni - ni 
allem ni wneud hyn,” meddai. “Dywedodd 
Iesu, ‘Gadewch i blant ddod ataf fi’; doedd 
yr un sôn am gyfarwyddiadau.” 

Roedd y Canon Pam Powell (Llanelwy) 
yn cydnabod bod yna broblemau yn 
enwedig yn ysgolion yr eglwys. Ond dywedodd fod 
deunyddiau rhagorol ar gael yn barod a bod 
penaethiaid yn cymryd camau gofalus i sicrhau bod 
plant yn cael eu diogelu. Yn y cyfamser, roedd y polisi 
‘wedi cael effaith wirioneddol gadarnhaol ar blant, a 
oedd bellach yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys.”  

Dywedodd Esgob Llanelwy, Gregory Cameron, fod 
yr esgobion yn barod i faterion a oedd yn peri pryder 
gael eu codi yn y Corff Llywodraethol os oedd aelodau’n 
teimlo bod lle i drafod mewn cyfarfodydd yn y dyfodol; 
os oedd angen arweiniad pellach byddai hynny’n 
digwydd, meddai, gan ofyn i esgobion gael eu hysbysu 
o’r cwestiynau ymarferol ‘fel y gallwn fod yn hollgynhwysol 
wrth drafod yn y dyfodol’. Ychwanegodd fod y cwestiynau 
ynghylch pryd y gellid gwrthod Cymun wedi’u nodi 
mewn testunau litwrgaidd a chyfraith ganonaidd.  

Cynigwyd gwelliant gan y Parchedig 
James Henley (Mynwy) sef y dylid 
diystyru’r cais am drafodaeth bellach 
gan y Corff Llywodraethol a gadael 
i’r Fainc greu “arweiniad ymarferol 
ar faterion diogelu”. Dywedodd fod 
dysgeidiaeth athrawiaethol yn fater 

i’r Esgobion, nid i’r Corff Llywodraethol. Awgrymodd 
fod trafodaethau helaeth eisoes wedi digwydd yn y 
cyfarfod hwn a bod gan y Corff Llywodraethol bethau 
eraill i’w trafod yn hytrach na rhywbeth ‘gweddol syml’. 
Trechwyd ei welliant fodd bynnag, a phasiwyd y cynnig 
gwreiddiol gan 53 pleidlais o blaid a 40 yn erbyn gyda 
naw yn atal eu pleidlais. 

Cynnig 

Bod y Corff Llywodraethol yn: 

i) Gofyn i Fainc yr Esgobion ganiatáu ystyriaeth fanylach o’r “Dogfennau am Dderbyn i’r Cymun” gan y Corff 

Llywodraethol mewn trafodaeth er mwyn rhannu unrhyw bryderon a chyflwyno ymatebion priodol; a 

ii) Gofyn i Fainc yr Esgobion ddiweddaru’r “Dogfennau am Dderbyn i’r Cymun” fel y bo’n briodol yn sgil y 

drafodaeth ac ymestyn y cyfnod cyflwyno hyd nes Sul cyntaf Adfent yn 2018. 

Derbyn i’r Cymun 
Cefnogodd aelodau yr alwad am drafodaeth ar y polisi newydd i ganiatáu i bawb a oedd wedi eu bedyddio 
dderbyn Cymun, waeth a oedden nhw wedi’u conffyrmio ai peidio.  



Mae dwyieithrwydd yn un o’n talentau pennaf - ond 
nid ydym wedi ei feithrin fel y gallo flodeuo, meddai 
Esgob Bangor, Andy John, wrth gyflwyno adroddiad 
o’r hyn y credai oedd symposiwm cyntaf y Dalaith i’w 
gynnal yn gyfan gwbl yn Gymraeg. 

Cynhaliwyd I’r Dyfroedd Byw yng Nghaerdydd ym 
mis Mai ar ôl dwy flynedd o gynllunio a daeth aelodau o 
bob esgobaeth ynghyd gyda chydweithwyr o enwadau 
Cristnogol eraill Cymru, sy’n cynnal eu gweinidogaeth 
yn Gymraeg. 

Dywedodd yr Esgob Andy fod gweinidogaeth a 
chenhadaeth cyfrwng Gymraeg yn dasg hanfodol i’n 
Heglwys ond cydnabuwyd nad oeddem wedi galluogi i 
hyn ddatblygu a ffynnu yn y blynyddoedd diwethaf. 

Wrth ymateb, croesawodd Jane Heard (Tyddewi) yr 
adroddiad, ond roedd am weld mwy o bwyslais ar 
weinidogaeth ddwyieithog. 

Gofynnodd y Parchedig Miriam 
Beecroft (Bangor) a ellid darparu 
mwy o litwrgïau, megis Bedyddio 
Oedolyn, yn Gymraeg ac mewn 
fformat haws ar wefan y Dalaith. 

Dywedodd y Parchedig Kevin Ellis (Bangor) iddo 
weld y profiad o weinidogaethu i bobl yn eu mamiaith 

yn un gwirioneddol ymgnawdoliadol. 
Ei brofiad yntau oedd fod siaradwyr 
Cymraeg yn hael, diymhongar a 
graslon tuag at bobl a oedd yn ceisio 
dysgu. Anogodd bobl i fynd ati gyda 
gwên a chân heb ofni gwneud 

camgymeriadau.  
Dywedodd y Parchedig Adrian Morgan (Abertawe ac 

Aberhonddu) iddo gydgerdded â phobl ar daith wrth 
ddysgu iaith, a gyda’r gefnogaeth, yr anogaeth a’r 
cymhelliant cywir ei bod yn syndod faint y gellid ei 
gyflawni. Mae ein Heglwys ar gyfer pawb yng Nghymru, 
meddai, ac roedd angen i ni wynebu’r her hon o ddifri. 
Talodd deyrnged i’r diweddar Ganon Gwynn ap Gwilym 
ac eiliodd y penderfyniad i ddatblygu’r rôl daleithiol. 

Dywedodd Dominic Cawdell (Llanelwy), ordinand ym 
Mhadarn Sant, fod yr ymgeiswyr 
wedi cwyno am y diffyg darpariaeth 
Gymraeg wrth ddysgu yn y sefydliad 
newydd. Teimlai fod yr ymrwymiad 
yno mewn ysbryd ond nid mewn 
gweithred. 

Dywedodd Robert Wilkinson (Tyddewi), er ei fod yn 
gweinidogaethu’n bennaf i gynulleidfa Saesneg, iddo 
orfod cymryd gwasanaethau Cymraeg ac mewn 
eglwysi dwyieithog ac roedd yn synnu pa mor 
gadarnhaol oedd y croeso i’r defnydd o ddim ond 
ychydig o Gymraeg.  

Dywedodd y Parchedig Harri Williams (Tyddewi) 
iddo fynychu ysgol Gymraeg ym Mhont-y-pŵl ac roedd 
am ofyn a oedd gan y Dalaith strategaeth i wasanaethu 
ysgolion Cymraeg yn y mannau hynny lle nad Cymraeg 
oedd prif iaith y gymuned leol.  

Wrth ateb, dywedodd yr Esgob Andy fod cyllid ar 
gael oddi wrth y Dalaith a’r esgobaethau i alluogi’r sawl 

a oedd am ddysgu i wneud hynny. 
Hefyd, dywedodd fod Athrofa Padarn 
Sant bellach wedi trefnu bod modd 
mynd ar leoliadau Cymraeg eu hiaith, 
ac roedd yr Athrofa wedi ymrwymo i 
ddatblygu cyfleoedd i ymgeiswyr 
weithio drwy’r Gymraeg. 
Derbyniwyd yr adroddiad yn unfryd. 

I’r Dyfroedd Byw 
Gweinidogaeth Gymraeg 

Tynnodd yr Esgob Andy sylw at bedwar maes: 
 Prinder o ordinandiaid sy’n siarad Cymraeg: dywedodd yr Esgob 

Andy nad oedd cymunedau a oedd yn addoli yn Gymraeg, neu a 
oedd wedi’u lleoli mewn ardaloedd Cymraeg yn bennaf yn meithrin 
ordinandiaid. Byddai Athrofa Padarn Sant yn datblygu cyfleoedd i 
ymgeiswyr hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg; 

 Partneriaeth â chanolfan iaith Gymraeg: Roedd Esgobaeth Bangor 
yn un o bartneriaid Nant Gwrtheyrn mewn cais llwyddiannus am 
grant dam gynllun ‘Cymraeg yn y Gweithle’ Llywodraeth Cymru, ac 
roedd cyrsiau penodedig bellach ar y gweill. Gobaith yr Esgobaeth 
oedd datblygu’r bartneriaeth i gynnwys gweddill y Dalaith yn y 
dyfodol ; 

 Encil iaith Gymraeg: ymrwymiad i gynnal encil blynyddol; 
 Swyddog iaith taleithiol: byddai Corff y Cynrychiolwyr yn penodi 

swyddog llawn amser i barhau gwaith y diweddar Ganon Gwynn ap 
Gwilym . 
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Byddai’r cynnig a gyflwynwyd gan y grŵp CHASE 
(Church Action on Sustaining the Environment), yn 
rhoi bwriad clir o ran dod yn eglwys wyrddach, sydd 
wedi ymrwymo i brosiectau amgylcheddol, meddai. 
Roedd yn galw ar bob esgobaeth i gofrestru am 
ddyfarniad Eco-Esgobaeth A Rocha erbyn 2020 i 
ddechrau’r daith. 

Soniodd yr Esgob Andy am ganllaw amgylcheddol 
newydd CHASE ar gyfer yr eglwys, a oedd yn annog 
pob eglwys i wneud pethau syml a allai wneud 
gwahaniaeth gwirioneddol i’w hôl troed carbon a’u 
helpu i wneud y defnydd gorau o adnoddau Duw. 

Eiliodd y Parchedig Dominic 
McClean (Bangor) y cynnig, ac 
yntau wedi ymwneud yn y 
gorffennol â’r dyfarniad Eco-
Eglwys. Pwysleisiodd sut roedd 
prosiectau bach fel ailgylchu 
batris yng nghefn yr eglwys, 
galluogi pobl i feicio i’r eglwys, estyn allan i’r gymuned 
ehangach trwy ddigwyddiadau fel Ffair Werdd (lle gall 
yr holl grwpiau amgylcheddol mewn ardal ddod at ei 
gilydd dan yr un to) – yn gallu helpu’r eglwys leol i 
ddod yn gatalydd. Soniodd fel roedd eglwys wedi 
lleihau ei hôl troed carbon trwy osod system wres 
oedd yn tarddu o’r ddaear, felly roedd yr adeilad bob 
amser yn gynnes ac ar gael i’w ddefnyddio fel canolfan 
gymunedol. Wrth orffen soniodd eu bod nhw wedi 
gwneud y fynwent yn lle i fywyd gwyllt.  

Dywedodd y Parchedig Stuart Elliott (Bangor), aelod 
o grŵp CHASE ac awdur y canllaw newydd, nad 
moethusrwydd yw bod yn wyrdd. Anogodd bobl i gymryd 
rhan yn y dyfarniad eco-eglwys, gan bwysleisio nad 
cywilyddio neu gosbi oedd y nod, ond yn hytrach 
offrymu ein calonnau a’n hewyllys i wneud rhywbeth er 
budd creadigaeth Duw. Roedd angen i’r eglwys fod yn 
broffwydol ynglŷn â’r amgylchedd a chymryd camau 
eofn, meddai, gan annog pobl i ystyried y greadigaeth 
fel sacrament, fel adnodd y gallwn ei ddefnyddio 
sydd wedi’i greu gan Dduw.   

Galwodd y Parchedig Mounes Farah (Tyddewi) 
am gefnogaeth yr esgobaethau i helpu gyda 
phrosiectau gwyrdd, megis gosod paneli solar ar 

doi mawrion. Dywedodd fod un o’i eglwysi, wrth ymateb i 
bryderon pobl ifanc lleol, wedi neilltuo un Sul i 
ganolbwyntio ar ‘ofalu am y greadigaeth’. 

Roedd Sandra Ward (Bangor) sy’n 
gweithio ym maes tirlunio a chynllunio 
mannau ar gyfer blodau gwyllt mewn 
mynwentydd, yn cymeradwyo’r cynnig, 

gan ddweud y dylai pob 
adeilad eglwysig yng 
Nghymru wneud un peth, 
a thrwy hynny wneud gwahaniaeth.  

Siaradodd Linda Tyler-Lloyd 
(Abertawe ac Aberhonddu) o brofiad 
personol am yr holl fwyd sy’n cael ei 
wastraffu, rhywbeth a deimlai a oedd yn 
bechod. Ei dymuniad oedd gweld gwaith 
yn cael ei wneud i addysgu pobl am 

wastraff bwyd.  
Wrth ymateb, dywedodd yr Esgob Andy fod 

gwastraffu bwyd yn rhan o raglen Eco-Eglwys A 
Rocha. Cymeradwyodd waith Caring For God’s Acre, 
wrth ystyried mynwentydd. Roedd yn cydnabod y 
gallai pobl ifanc fod â gweledigaeth glir am ofalu am yr 
amgylchedd, a bod yn frwdfrydig yn ei gylch oherwydd 
dyma oedd eu dyfodol. 

Pasiwyd y cynnig heb atal yr un bleidlais. 

Cynnig 
Bod y Corff Llywodraethol yn cydnabod pwysigrwydd 
gofalu am greadigaeth Dduw, fel rhan hanfodol o ofalu 
am ein hadnoddau, ac fel rhan o’n cenhadaeth i’r byd: 
i) Drwy aelodau CHASE ac eraill, yn hyrwyddo 

cynllun Eco-Eglwys ac 
Eco-Esgobaeth A Rocha 
ledled yr Eglwys yng 
Nghymru; 

ii) Sicrhau cofrestriad 
dyfarniad Eco-
Esgobaeth i bob 
esgobaeth erbyn mis 
Medi 2020; a 

iii) derbyn adroddiadau 
cynnydd cyfnodol 
gan CHASE 

Mae mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yn dasg allweddol i’r Cristion, 
meddai Andy John, Esgob Bangor, wrth gyflwyno cynnig ar yr amgylchedd.  

moethusrwydd 
yw bod yn WYRDD” 

“Nid 
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Ar y dde: Y Parchedig 
Stuart Elliott yn 
cyflwyno’r canllaw 
newydd. 



Yn unfryd, cefnogwyd Cynnig Aelod Preifat a 

gyflwynwyd gan y Parchedig Jonathon Wright (Llandaf) 

– cyn swyddog gyda’r Llynges Frenhinol – i wahodd y 

Fainc i eilio Cyfamod y Lluoedd Arfog ac i ofyn i bob 

esgobaeth ystyried arwyddo’r elfennau corfforaethol a 

chymunedol sydd ynddo. 

Eglurodd Mr Wright na allai’r Fainc arwyddo cyfamod 

corfforaethol ar ran y Dalaith gan nad oedd yn gorff 

corfforaethol. Serch hynny, “a ninnau’n arweinwyr yn y 

ffydd ac yn gyfathrebwyr tra amlwg, bydd eu llais yn 

cymeradwyo’r Cyfamod yn eglur”. 

Roedd angen i aelodau’r Lluoedd Arfog a’u teuluoedd 

wybod bod cefnogaeth ysbrydol, gofal bugeiliol ac 

arweiniad moesol yr Eglwys ar gael ar eu cyfer, meddai 

Mr Wright.  

Wrth eilio’r cynnig, atgoffodd yr Archesgob John yr 

aelodau y byddai eglwysi’n mynd ati’n fuan i arwain 

gwasanaethau Sul y Cofio a gorymdeithiau. Roedd y 

lifrai trwsiadus yn aml yn cuddio poen seicolegol dwfn a 

ddioddefwyd yn ystod gwasanaeth milwrol, meddai.  

Cefnogodd Karen Stafford-Smith (Mynwy) y cynnig 

gan ddisgrifio ei phrofiad personol o gael ei gadael ar ei 

phen ei hun i ofalu am ei dau fab ifanc pan alwyd ei gŵr, 

a oedd yn swyddog gyda’r Llynges, i’r môr am gyfnod 

helaeth o amser. Gofynnodd i aelodau ystyried beth 

allent ei wneud i helpu teuluoedd personél a oedd yn 

gwasanaethu a oedd yn byw yn eu plith. 

Galwodd Joanna Penberthy, Esgob Tyddewi, y mae 

ei phriod yn dal comisiwn, am 

gynnal archwiliad i ganfod faint o 

bobl ddigartref sy’n bersonél 

cynfilwrol ac sy’n dioddef o straen 

wedi trawma, gan ddweud: 

“Os ydym ni, fel cenedl, yn 

gofyn i bobl wneud y pethau 

mwyaf erchyll ar ein rhan, mae’n 

ddyletswydd arnom ein bod yn 

sicrhau bod ein Llywodraeth, ni dim ond ein 

helusennau, yn anrhydeddu ac yn gofalu am y sawl 

sy’n cael eu niweidio gan eu gwasanaeth.” 

Tudalen 7|Medi 2017|PIGION 

Dywedodd cyn uwch gaplan y Fyddin yng Nghymru, y Parchedig Steven 

Griffin (Abertawe ac Aberhonddu), fod mwy o gaplaniaid yn y lluoedd arfog nawr 

nag a fu - roedd y broblem yn digwydd pan ddeuai personél adref ar ôl bod i 

ffwrdd yn gwasanaethu - “rydych chi’n dod adre a does yna ddim byd” meddai.  

Cynnig 

Bod y Corff Llywodraethol, o gredu bod ymroddiad dynion a menywod sy’n gwasanaethu yn 

Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig yn haeddu cydrwymedigaeth i sicrhau nad ydynt hwy na’u 

teuluoedd o dan anfantais: 

i) yn gwahodd Mainc yr Esgobion i gymeradwyo Cyfamod y Lluoedd Arfog, gan gefnogi 

ymrwymiad y Corff Llywodraethol i ddarparu cefnogaeth fugeiliol ac ysbrydol i’r Gymuned 

Lluoedd Arfog yn cynnwys gweithwyr sy’n gwasanaethu, milwyr rheolaidd a milwyr 

wrth gefn, cyn-filwyr a theuluoedd milwrol; 

ii) yn gofyn i esgobaethau unigol fyfyrio ar Gyfamod y Lluoedd Arfog ac ystyried llofnodi 

Cyfamodau Cymunedol a Chyfamodau Corfforaethol yn nodi darpariaethau ar gyfer 

anghenion bugeiliol ac ysbrydol y Gymuned Lluoedd Arfog yn eu hardaloedd 

esgobaethol eu hunan; a 

iii) yn gofyn i’r Pwyllgor Sefydlog adolygu gweithrediad Cyfamod y Lluoedd Arfog  

edled yr Eglwys yng Nghymru ac adrodd i’r Corff Llywodraethol ymhen dwy 

flynedd.  

Cyfamod y Lluoedd Arfog 

Cymeradwyodd yr 
aelodau gefnogaeth 
fugeiliol ac ysbrydol i 
bawb sydd naill ai’n 
gwasanaethu neu 
wedi ymddeol o’r 
Lluoedd Arfog.  
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Apêl frys i amddiffyn Cristnogion 
yn y Dwyrain Canol  

Dywedodd Michael Jackson fod tystiolaeth Gristnogol yn 
ddiweddar yn ail-fyw’r sefyllfa argyfyngus a wynebai adeg yr esgob 
a’r merthyr Cyprian o Garthag, sef y sant yr oedd ei ddiwrnod gŵyl 
yn cael ei ddathlu’r diwrnod hwnnw. Roedd Cristnogion ym mannau 
geni ffydd - megis  Irac, Syria a’r Aifft - wedi dechrau tystio i’w ffydd 
yn Iesu Grist gyda’u gwaed eu hunain unwaith eto. 

Meddai, “Mae dulliau cyfathrebu byd-eang wedi dangos 
delweddau o lofruddio a merthyrdod i ni, a chyflwyno marwolaeth 
ac aflendid i’n hymwybyddiaeth wrth inni wynebu difodiant 
Cristnogaeth o’r Dwyrain Canol yn ystod ein hoes ni. Roedd hyn 
yn rhywbeth na ellid fod wedi’i ddychmygu na’i ystyried tan nawr. 
Bellach mae mwy a mwy o bobl yn gweld bod hyn yn anochel. 
Mae’n rhaid i ni wneud rhywbeth, a gwneud hynny ar fyrder.” 

Galwodd yr Archesgob Michael hefyd ar yr Anglicaniaid i ddilyn 
esiampl Cyprian gan gynnal cyfaddawd ac argyhoeddiad ynghyd. 
Meddai, “Mae byd deuol ac eglwys ddeuol fel petaent yn poeni llai 
a llai am y cyfryw gyfuniad o ymgysylltiad a hwyrfrydedd. Rydym 
ni’n dwyn ein hunain ac eraill i ymyl ein hargyhoeddiad a thro ar ôl 
tro yn sylweddoli na all cyfaddawd yn unig ein hatal ni, neu bob un 
ohonom rhag syrthio’n bendramwnwgl - wyddom ni ddim i ble.” 

Wrth gloi ei anerchiad,  defnyddiodd eiriau ei ragflaenydd yn 
esgobaeth Dulyn a Glendalough,  George Otto Simms, “Rhaid inni 
gytuno’n hynaws i anghytuno”.  Meddai,  “Awgrymaf ein bod fel 
Anglicaniaid ac fel Cristnogion yn parhau gyda’r boen o ddysgu 
mai cytuno’n hynaws i anghytuno yw’r ffordd ymlaen o ran cyfaddawd 
ac argyhoeddiad yn ysbryd Cyprian o Garthag.” 

Yn ei anerchiad fel pregethwr gwadd yn y Cymun 
Bendigaid nos Fercher, galwodd Archesgob Dulyn am 
ymateb brys i lofruddiaeth Cristnogion yn y Dwyrain Canol. 

Adroddiad y Genhadaeth Dramor 
O blant sydd mewn perygl o gael eu 
masnachu i deuluoedd Cristnogion a 
lofruddiwyd ym Mhacistan – mae pobl 
mewn angen dramor wedi derbyn mwy 
na £43,000 mewn cymorth grant oddi 
wrth yr Eglwys yn ystod y tair blynedd 
diwethaf.  

Cyflwynodd yr Archesgob John adroddiad 
bob tair blynedd Cronfa Genhadaeth Dramor 
yr Eglwys sy’n helpu’r rhai sy’n dioddef yn 
sgil rhyfela a thrychinebau naturiol. Hefyd, 
mae’n helpu i dalu costau aelodau o eglwysi 
mewn gwledydd sy’n datblygu i fynychu 
cyfarfodydd rhyngwladol ac yn cefnogi 
hyfforddiant diwinyddol. Fel rheol, mae 
grantiau yn cael eu rhoi trwy esgobion 
esgobaethol neu asiantaethau elusennol 
cydnabyddedig, megis Cymorth Cristnogol, 
CMS a’r Gynghrair Anglicanaidd. 

Dylid anfon manylion unrhyw 
brosiectau y gellid eu hystyried ar 
gyfer cymorth grant at John Richfield 
yn Swyddfa’r Dalaith. 

Addoli 
Ddydd Mercher, arweiniwyd y gweddïau agoriadol a’r darlleniad o’r Beibl gan y 
Parchedig Ddr. Jason Bray (Llanelwy). Wrth ystyried Eseia 44 – Israel, etholedig Duw, - 
priodolodd mai tasg yr Eglwys gyfan yw tystio i weithredoedd achubol Duw yn ein 
bywydau a dywedodd fod dyfodol yr Eglwys yn nwylo pawb a fedyddiwyd. Ddydd Iau, 
arweiniwyd y Gweddïau Boreol gan y Parchedig Harri Williams (Tyddewi) . 

Casgliad - bydd dwy elusen yn elwa ar y casgliadau a wnaed yn y gwasanaethau. 
Bydd Shelter Cymru a Water Aid yn rhannu’r £825 + cymorth rhodd a gyfrannwyd . 

Adroddiad Cymdeithas y Gweddwon, 
Plant Amddifaid a Dibynyddion 
Rhoddwyd mwy nag £86,000 mewn 
grantiau y llynedd i helpu 
teuluoedd clerigion a fu 
farw. Wrth gyflwyno 
adroddiad blynyddol 
Cymdeithas y Gweddwon, 
Plant Amddifaid a 
Dibynyddion, dywedodd 
Peggy Jackson Archddiacon Llandaf fod 
yr arian wedi’i rannu ymhlith 56 o bobl. 

Am y tro cyntaf, gwahoddwyd gweddwon 
yn esgobaeth Llandaf i ddigwyddiadau a 
gynhaliwyd ar gyfer clerigion sydd wedi 
ymddeol. Gofynnodd y Parchedig Mounes 
Fara (Tyddewi) a oedd partneriaid clerigion 
sydd wedi ysgaru neu wahanu yn gymwys i 
dderbyn cymorth. Dywedwyd y byddai 
angen eglurhad ar y mater hwn ac y byddai’r 
mater yn cael ei drosglwyddo i’r bobl 
berthnasol. 
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Adroddodd yr Esgob Andy John (Bangor), er bod 
incwm y plwyfi yn uwch na gwariant y llynedd, 
roedd cwymp ‘sylweddol’ yn yr incymau hynny – 
am y pumed tro – ac roedd hyn ‘yn bryder’. 

Roedd rhoddion a gynlluniwyd hefyd wedi gostwng 
am y tro cyntaf ers 2000. “Mae ein haelodau’n parhau i 
roi yn hael,” meddai, “ond lleia’n byd o bobl sy’n mynychu, 
mwya’n byd yw’r baich ar y sawl sy’n dod.” 

Roedd presenoldeb ar y Sul wedi gostwng ddau y 
cant i 28,291. Ond dywedodd yr Esgob Andy fod yna 
feysydd hefyd lle gellir “gweld twf arwyddocaol”. 

Roedd presenoldeb plant a theuluoedd yn uwch ym 
mhob grŵp oedran, yn enwedig yn y dulliau addoli 
anhraddodiadol. 

“[Mae hyn] yn dangos bod ffydd, gwerthoedd ac addoli 
- perthyn - yn rhywbeth sy’n ddiysgog o bresennol a 

phwysig ym mywydau ein cymunedau. Mae goblygiadau 
hyn yn enfawr. A ydym ni’n mynd i allu dod o hyd i’r 
adnoddau i ddatblygu’r rhan honno o’n bywyd a fydd yn 
ein cynnal ymhell i’r dyfodol?” 

Dywedodd yr Esgob Andy ei fod yn credu bod yr 
Eglwys wedi ymateb i benderfyniad y Corff Llywodraethol i 
dderbyn adroddiad y llynedd ‘â chalon drom’. 

Un enghraifft oedd dadl y Corff Llywodraethol ym mis 
Ebrill ar efengylu a dderbyniwyd yn frwdfrydig. Yn y 
cyfamser, roedd grŵp y Pwyllgor Sefydlog, a sefydlwyd 
i ymateb i gynnig y llynedd i archwilio twf yr eglwys, 
wedi nodi naw maes lle’r oedd cyfleoedd arwyddocaol 
yn cynnwys: 

 Gwasanaethau achlysurol – sut gallwn ni eu gwneud 
yn fwy atyniadol a dod yn eglwys o ragoriaeth? 

 Cyfryngau ar gyfer twf e.e. Datblygu Eglwys 
Naturiol neu LYCIG (Leading your Church into 
Growth) – sut gallwn ni ennill pethau mesuradwy 
a fydd yn ein harwain i dyfu? 

 Beth yw ystyr meithrin da yn ein Hardaloedd 
gweinidogaeth/cenhadaeth? Sut ydym ni’n dod o 
hyd i bobl a all ysgogi amgylchedd o feithrin yn 
lleol a gweld sut gall pob un ohonom wneud hyn i 
gyd hefyd? 

Ond, yn bwysicach na dim, rhoddwyd croeso 
‘digyfaddawd’ i benderfyniad Corff y Cynrychiolwyr i 
ryddhau cyllid sylweddol at ddiben tyfu eglwysi iach. 

“Pwy yw’r bobl sydd yn y lle gorau i’n helpu ni i 
wneud pethau sydd braidd yn fentrus ac a allai dorri tir 
newydd yn y 3-4 blynedd nesaf?” gofynnodd yr Esgob 
Andy. Anogodd y Corff Llywodraethol i gofleidio’r fenter 
a’i obaith oedd y byddai rhagor o arian yn cael ei roi 
oherwydd bod “twf yn creu twf yn creu twf”. 

Aelodaeth a Chyllid 
Cyfleoedd ar gyfer twf 

Mynegwyd pryder gan y Parchedig Richard Wood (Bangor), a gyflwynodd welliant y ‘galon drom’ y llynedd ac 
meddai: “Rydym ni’n parhau i ddisgwyl yn bennaf am ad-drefnu strwythurol er mwyn ein hachub o’r sefyllfa 
enbyd yr ydym ynddi”. 

Meddai, “Clywais ddweud nad cau eglwysi yw ein nod ond dyna’n union a wnawn os na wynebwn ni’r sefyllfa 
a mynd i’r afael â hi. Byddwn ni’n eu cau i gyd o fewn cenhedlaeth os nad awn ni ati i weithredu’n fwy radical 
hyd yn oed nag a wnawn ar hyn o bryd. 

“Mewn llawer dull a lle, rydym ni’n defnyddio cyfrwng anaddas i’r diben. Rydym ni wedi cadarnhau lle 
canolog efengylu ym mywyd ein Heglwys ond ni ellir cyfleu’r lle canolog hwnnw pan fo’r pwysau o gadw 
eglwys afiach mor drwm.” 
Derbyniwyd yr adroddiad yn unfryd 

Gwasanaethau angladdol 
Cymeradwyodd y Corff Llywodraethol gais y Fainc i roi estyniad i’r amser a awdurdodwyd ar 
gyfer treialu’r defnydd o’r Gwasanaethau Angladdol newydd am dair blynedd bellach er mwyn 
rhoi amser i’r Comisiwn Litwrgaidd Sefydlog Ymgynghorol roi cyngor i’r Fainc a dod â defod 
arfaethedig derfynol i’r Corff Llywodraethol i’w gymeradwyo - bwriedir cyflwyno’r Bil i’r Pwyllgor 
Sefydlog cyn gynted â phosibl, erbyn 2019 fan bellaf. 



Adroddiad y Pwyllgor Sefydlog 

Cyflwynodd y Canon Pam 
Powell (Llanelwy) yr adroddiad 
ar gynhadledd yr Ardaloedd 
Gweinidogaeth a gynhaliwyd yng 
Nghaerdydd yn ystod yr haf. 
Daeth pobl o bob cwr o’r dalaith 
ynghyd i rannu profiadau a nodi 
meysydd cyffredin ar siwrnai i 

sefydlu Ardaloedd Gweinidogaeth yn y chwe esgobaeth. 
Roedd yn ddilyniant ar raddfa fach i gynhadledd Nawr 
yw’r amser, a gynhaliwyd yn Llandudno yn 2014. 

Yn y gynhadledd daeth pobl ynghyd o amrywiaeth 
eang o gyd-destunau gweinidogaethu. Roedd rhai 
eisoes yn gweithio mewn ardaloedd gweinidogaeth 
sefydlog, eraill o ardaloedd sy’n dechrau gweithio 
tuag at sefydlu ardaloedd gweinidogaeth. 

Yn eu tro, roedd siaradwyr o bob esgobaeth yn 
rhannu argraff benodol ar eu hagweddau at 
ardaloedd gweinidogaeth, gyda chyfnod byr i 
dderbyn cwestiynau i ddilyn. Hefyd, roedd cyfle i 
aelodau gyflwyno cwestiwn penodol i banel ar gyfer 
trafodaeth. 

Ar ddiwedd y gynhadledd teimlwyd bod digwyddiad 
ar raddfa fach a digwyddiadau gyda ffocws yn rhoi cyfle 
i archwilio materion penodol yn fanwl a gonest. 

Dywedodd y Canon Powell fod y gynhadledd wedi 
dangos, er bod gan bob esgobaeth ei hagwedd ei hun 
at greu ardal weinidogaeth, roedd llawer o faterion a 
themâu cyffredin yn parhau. Er bod pob esgobaeth 
bellach mewn cyfnod gwahanol o ran eu datblygiad, 
roedden nhw i gyd yn symud i’r un cyfeiriad. Roedd y 
digwyddiad wedi galluogi pobl i wneud cysylltiadau 
pwysig a fyddai’n galluogi cyfathrebu pellach a 

chydweithio ar draws y Dalaith. 
Croesawodd y Parchedig Ddr 

Stephen Wigley, a gynrychiolai’r 
Eglwys Fethodistaidd, y cynnydd 
mewn cydweithredu rhwng 
enwadau a ddaeth yn sgil y newid i 
Ardaloedd Gweinidogaeth. 

Dywedodd Annabelle Elletson 
(Abertawe ac Aberhonddu) fod angen i Ardaloedd 
Gweinidogaeth gael statws cyfreithiol cywir ac y dylai 
hyn ddigwydd yn fuan.  
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Cynhadledd Ardaloedd Gweinidogaeth 

Cyflwynwyd Adroddiad y Pwyllgor Sefydlog 
gan eu Cadeirydd, Lis Perkins (Bangor), a’i eilio 
gan yr Is-gadeirydd Helen Biggin (esgobaeth 
Llandaf) 
Ymhlith yr argymhellion, rodd un ar Adolygiad y 
Cadeirlannau. Dywedodd Mrs Perkins fod proses 
ar y gweill i’r adroddiad gael ystyriaeth bellach a’i 

weithredu. Roedd Esgob Llandaf yn cynnull Grŵp Deoniaid y Gadeirlan i 
wneud rhagor o waith ar y weledigaeth ar gyfer rôl cadeirlannau yn y 
dyfodol. Yn y cyfamser, meddai Mrs Perkins, er mwyn rhoi sylw i fater 
llywodraethu brys, roedd y Pwyllgor wedi gofyn i’r Corff Llywodraethol 
roi caniatâd i waith gael ei gwblhau gan Ddeon a Glwysgor Cadeirlan 
Gwynllyw, i ddatblygu cynllun peilot Cadeirlannau fel y gall Cadeirlan 
Gwynllyw ddiwallu anghenion Esgobaeth Mynwy yn well, ac i adrodd 
yn ôl yng nghyfarfod nesaf y Corff Llywodraethol. 

Roedd argymhelliad arall yn ymwneud ag ymddiriedolwyr y 
Gymdeithas Genedlaethol. Yn dilyn mabwysiadu’n ffurfiol Femorandwm 
Dealltwriaeth gyda’r Gymdeithas Genedlaethol ym mis Medi 2013, 
mae’r Corff Llywodraethol yn gwneud dau benodiad i’r ymddiriedolwyr. 
Cytunwyd y dylid penodi’r Esgob â chyfrifoldeb am Addysg (sef Esgob 
Tyddewi ar hyn o bryd) ac Ysgrifennydd y Dalaith yn aelodau o Gyngor 
y Gymdeithas Genedlaethol . 

Diolch i’n gwahoddedigion 
Y Parchedig Sally Thomas (Swyddog 
Eciwmenaidd, Eglwys Ddiwygiedig Unedig Cymru); 
Y Parchedig Ddr Stephen Wigley (Cadeirydd y 
Synod, Eglwys Fethodistaidd Cymru); 
Yr Hybarch Ddr Michael Jackson, Archesgob 
Dulyn ac Esgob Glendalough (Archesgob Iwerddon 
a Metropolitan ) 

Cyflwynwyd yr adroddiad o Brifysgol 

Cymru y Drindod Dewi Sant gan y 

Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol, 

Gwilym Dyfri Jones. Dywedodd fod y 

Brifysgol wedi tyfu’n sylweddol a’i 

bod yn gweithio mewn partneriaeth â 

llawer o rai eraill. Ar yr un pryd, mae 

hunaniaeth unigryw pob campws 

wedi’i gadw. 

Parch Sally Thomas  

Gallwch weld yr holl adroddiadau ar 
wefan yr Eglwys yng Nghymru: 

http://
cym.eglwysyngnghymru.org.uk/ 

Chwilio: Corff Llywodraethol 

Prifysgol Cymru y 
Drindod Dewi Sant 



C 

C 

C 

C 

Hawl i Holi 
Archddiacon Llandaf 
Ers Ebrill 2015, pa gamau sydd wedi’u cymryd gan esgobaethau a/neu Gorff y Cynrychiolwyr i sefydlu 
cyfweliadau gadael gyda chlerigion sy’n gadael swyddi gweinidogaeth drwyddedig yn yr Eglwys yng Nghymru? 

Os oes prosesau o’r fath wedi’u dilyn, pa drefniadau a wnaed i gasglu a chreu adroddiad ar y wybodaeth 
honno? 

Ers 1 Ionawr 2015, sawl clerig (a) gwryw a (b) benyw sydd wedi gadael gweinidogaeth drwyddedig ym 
mhob esgobaeth, ac o’r rhain, sawl un o’r rhai a adawodd (dynion/menywod) a :- 

 ymddeolodd; 
 ymddiswyddodd i gyflawni swyddi cyflogedig y tu allan i’r Eglwys yng Nghymru; 
 ymddiswyddodd neu a ymddeolodd ar sail iechyd; 
 ymddiswyddodd am resymau eraill. 

Ymatebodd Esgob Llanelwy, Gregory Cameron: gan ddweud bod gweithdrefn ar gyfer cyfweliadau 
gadael wedi’u llunio ar gyfer yr esgobaethau. Roedd y wybodaeth, os oedd wedi’i chadw, gan yr esgobaeth 
dan sylw.  

Roedd y data a oedd ar gael ac a gyflwynwyd i’r Corff Llywodraethol yn dangos bod cyfanswm 
symudiadau o’r fath gan glerigion yn fach. O’r herwydd, roedd materion yn codi o ran sicrhau preifatrwydd y 
cyfryw bobl wrth gyhoeddi ffigurau manylach. Serch hynny, roedd y data’n awgrymu nad oedd y 
rhesymau ar y cyfan yn rhai a ddylai beri pryder. Yn bennaf, y duedd oedd yr awydd i symud yn nes at 
aelodau teulu, neu i ddilyn newid mewn cyd-destun - cael eu ’tynnu’ yn hytrach na’u ‘gwthio ”. 

Pam Odam (Bangor) 
Gyda 2020 ar y gorwel, i gadarnhau’r cynnydd a wnaed gan yr Eglwys yng Nghymru yn ei defnydd ymarferol o bolisi 
cyfle cyfartal, a oes modd sefydlu gweithgor i ddiweddaru ac adolygu’r polisi ysgrifenedig cyhoeddedig cyfredol? 

Ymatebodd yr Esgob Gregory (Llanelwy): mae’r Gweithgor ar Gynrychiolaeth Menywod, dan gadeiryddiaeth Dr 
Gill Todd, yn edrych ar faterion a godwyd gan eu hail Adroddiad yn 2015, ac a dderbyniwyd gan y Corff 
Llywodraethol. Gofynnodd y Pwyllgor Sefydlog i amrywiol rannau’r Eglwys adrodd yn ôl yn benodol ar yr hyn 
roedden nhw wedi’i wneud.  

Caiff cwestiwn Pam sylw’r Gweithgor a gofynnir i’r mater hwn gael ei gynnwys yn ei ystyriaethau. Ychwanegodd 
nad materion yn ymwneud yn llwyr â menywod oedd cydraddoldeb, ac felly gellid gofyn i’r Pwyllgor Sefydlog, wrth 
iddo adolygu gwaith y Gweithgor, ystyried a fyddai’n briodol sefydlu gweithgor arall yn benodol i ystyried 
cwestiynau eraill yn ymwneud â chydraddoldeb . 

Dr Heather Payne (Llandaf) 
A yw’r Fainc yn ystyried y dylai’r Eglwys yng Nghymru ufuddhau yn ei holl weithgarwch i safon ymddygiad 
sy’n bodloni ysbryd yn ogystal â llythyren Deddf Cydraddoldeb 2010, ac a yw’n barod i ymrwymo i raglen o 
newid diwylliannol os nad yw hyn wedi’i wireddu? 

Ymatebodd Esgob Llandaf, June Osborne: gan ddweud bod yr amddiffyniadau i gyrff crefyddol sydd 
wedi eu corffori yn y Ddeddf yn cydnabod y gall cymunedau ffydd weithiau wynebu anawsterau dilys wrth 
gydbwyso’r hyn maen nhw’n ei gredu â disgwyliadau esblygol cymdeithas ar faterion cydraddoldeb. 

Roedd arweinyddiaeth y Fainc yn allweddol yn hyn o beth – roedd yn rhaid i’r esgobion ystyried yn 
ofalus pryd byddai’n briodol cyflwyno deddfwriaeth i newid ein dysgeidiaeth, ein ffydd a’n trefn. 

Tynnodd sylw at yr enghreifftiau lle’r oedd yr Eglwys yng Nghymru’n bodloni ysbryd yn ogystal â 
llythyren Deddf Cydraddoldeb: penderfyniad Corff y Cynrychiolwyr i gydnabod perthynas o’r un rhyw o 
safbwynt pensiwn a darpariaethau marw yn y swydd; y gwaith a gyflawnir gan y gweithgor gwahaniaethu ar 
sail oedran a’r grŵp sy’n gwneud argymhellion yn ymwneud â Chynrychiolaeth Menywod yn yr Eglwys 
yng Nghymru . 

Y Canon Peter Brooks (Abertawe ac Aberhonddu) 
Rydym ni’n ordeinio mwy a mwy o glerigion anghyflogedig – llawer ohonynt wedi’u hordeinio’n lleol. Bellach mae’r 
cytundeb sydd ei angen ar gurad cyflogedig yn wahanol i’r hyn sydd ei angen ar glerig anghyflogedig. Nid yw’r 
gefnogaeth sydd ei hangen ar gurad cyflogedig newydd yn mynd i fod yr un fath â’r hyn sydd ei angen ar gurad 
anghyflogedig newydd. Bydd angen i’r trefniadau ar gyfer hyfforddiant parhaus fod yn wahanol hefyd i rywun sy’n 
gwneud swydd y tu allan i’r eglwys yn ogystal â swydd curad mewn plwyf.  

A fydd Athrofa Padarn Sant yn gallu rhoi sylw i’r gwahaniaethau hyn? Ar hyn o bryd, ymddengys fod y cyfeiriad 
newydd o Athrofa Padarn Sant yn canolbwyntio’n llwyr ar glerigion cyflogedig . 

Ymatebodd Esgob Mynwy, Richard Pain: gan ddweud bod hyfforddiant taleithiol yn pwysleisio 
pwysigrwydd cynnal trafodaethau manwl a llunio cytundeb ffurfiol gyda pherigloriaid a churadiaid. 
Roedd llawlyfr hyfforddi perigloriaid/curadiaid yn cynnwys arweiniad ar wneud hyn. Diweddarwyd hwn y 
llynedd i gynnwys enghreifftiau ar gyfer clerigion cyflogedig ac anghyflogedig.  

Pwysleisiodd fod yna raglen hyfforddi arbennig, a oedd yn ystyried cyd-destun curadiaid. Yn sicr nid 
oedd yn rhaglen unffurf i bawb.  
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Y cyfarfod nesaf 
Cynhelir y cyfarfod nesaf ddydd Mercher a dydd Iau 11 - 12 Ebrill 2018 

yn Venue Cymru, Llandudno 
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