
 

Sul Golwg 2020: Sul y Drindod 11 Mehefin 2017 

  

Colect Golwg 2020: 

 

Dduw’r gallu anghyfnewidiol, rwyt wedi datguddio dy hun i ni fel Tad, Mab ac 

Ysbryd Glân. Cadw ni’n gadarn yn ein ffydd, wedi ei hysbrydoli yn ein neges, ac 

yn ffyddlon i’n galwedigaeth fel y gallwn foli a bendithio dy enw sanctaidd; canys 

un Duw wyt ti, yn awr ac am byth. Amen. 

 

Gweddi Golwg 2020 i ddilyn y Cymun: 

 

Dad undod a phob golwg, rydym wedi ymgynnull o gwmpas dy fwrdd i rannu 

bendithion dy gariad hael. Boed i ni gael ein grymuso gan dy Ysbryd a’n 

trawsnewid gan dy Fab wrth i ni geisio gwasanaethu eraill, adeiladu cymuned, a 

thyfu mewn ffyddlondeb, cariad a llawenydd. Amen. 

 

Gweddïau Eiriolaeth Golwg 2020 

 

 
Dduw Undod, rhoddwr bywyd, cynhalydd poen, ffynhonnell cariad, diolchwn i ti 

am lanw’n bywydau a’n byd â chymaint o’r hyn sydd dda. Cynorthwya ni i 

adnabod dy roddion a’th bresenoldeb ym mhobman o’n cwmpas wrth i ni 

geisio dirnad dy ewyllys ynghylch cenhadaeth dy Eglwys. Dyro i ni olwg a 

dewrder i ymestyn allan y tu hwnt i furiau’n heglwysi. Agor ein llygaid i’th ganfod 

di yn ein cymunedau ehangach a dysg ni i fyw yn ddiolchgar a hael, a gwna ni 

bob amser yn ymwybodol ac ystyriol o anghenion eraill. 

 



Dduw pob golwg, Gwrando’n gweddi. 

 

Gweddïwn dros holl deulu dy Eglwys, wrth i ni gyflawni dy gomisiwn i wneud 

disgyblion o bob cenedl. Wrth i ni feddwl am Ardaloedd Gweinidogaeth, 

diolchwn yn arbennig am yr amrywiaeth a’r doniau rwyt ti’n bendithio dy bobl â 

hwy. Ysbrydola dy Eglwys drwy dy Ysbryd Glân i symud ymlaen mewn ffydd, 

cariad a gwasanaeth. 

Yng nghymuned fyd-eang yr eglwys yn ein dydd, gweddïwn gyda a thros yr 

Eglwys Esgobol yng Ngogledd Califfornia.         

Diolchwn am waith uno Cytûn yn dod ag eglwysi Cymru at ei gilydd a’n 

cynorthwyo i annog ein gilydd mewn ffyddlondeb a gwasanaeth. Yn ein golwg 

newydd ar gyfer dy Eglwys gweddïwn am gysylltiadau agosach â’n brodyr a’n 

chwiorydd yng Nghrist. 

Dduw pob golwg, Gwrando’n gweddi. 

Gofynnwn am dy fendith ar arweinwyr y byd a phawb sy’n cyd-drafod 

diogelwch pobloedd ac am stiwardiaeth adnoddau. 

Gweddïwn dros y rhai sydd â’u bywydau wedi eu handwyo gan greithiau 

arswyd, rhyfel, tlodi ac ofn a gweddïwn gyda diolchgarwch am waith pawb 

sy’n rhoi o’u hamser a’u dawn i liniaru dioddefaint eraill. 

[Ar yr adeg hon, gweddïwn yn arbennig am .....] 

Gweddïwn dros ein llywodraeth newydd a phob un o arweinwyr a 

gwleidyddion ein gwledydd. Llanw hwy â’th ddoethineb ac arwain hwy yn dy 

ffyrdd di o gyfiawnder a thosturi.  

Dduw pob golwg, Gwrando’n gweddi. 

Gweddïwn dros bawb sydd â’u bywydau yn llawn trafferth a newid, dros y 

rheiny sydd heddiw’n wynebu penderfyniadau anodd neu sefyllfaoedd dyrys 

[yn arbennig….] Dyro ddewrder a gobaith i bawb sydd mewn cyfyng gyngor ac 

sy’n ansicr i ble ac at bwy i droi – boed iddynt gael y nerth sydd ei angen 

arnynt. Cyffwrdd â’n calonnau fel y gallwn i gyd fyw fel arwyddion o’th obaith 

a’th lawenydd di. 

Dduw pob golwg, Gwrando’n gweddi. 



Bydd yn bresennol gyda phawb sy’n galaru ar hyn o bryd; y rheiny sy’n wynebu 

trallod colled a’r rheiny sy’n dod i delerau â galar hirdymor. [Ar yr adeg 

hon,  cofiwn …. sydd wedi marw, a gweddïwn dros eu teuluoedd a’u 

hanwyliaid .] Yn ein galar, O Dduw, bydd yn obaith cadarn i ni a llanw ein 

calonnau â’th dangnefedd.  

Dduw pob golwg, Gwrando’n gweddi. 

Llefara wrthym Arglwydd mewn ffyrdd y gallwn eu deall a chynorthwya ni i 

ymateb i’th alwad gyda hyder a gobaith. Cadw ni’n ffyddlon yn ein cyd-

genhadaeth ac yn ein galwedigaeth bersonol. Boed i ni gael ein gwroli a’n 

nerthu gan dy gomisiwn mawr i fynd â’th gariad i gymunedau Cymru gyda 

chalonnau hael a llawen. 

Dad trugarog, derbyn ein gweddïau er mwyn dy unig fab, ein gwaredwr Iesu 

Grist. Amen. 

  

  

  
 


