
 

YSGOL CLERIGION ESGOBAETH LLANELWY 2017 

Coleg y Santes Anne, Rhydychen 

Dydd Mawrth 19eg i ddydd Gwener 22ain o Fedi #StAsaphCC 

 

Arweinyddiaeth sy’n Canolbwyntio ar Dduw mewn Cyfnod o Newid 

 

Gyda’r llythyr hwn daw gwybodaeth am ein trydedd Ysgol Clerigion yng Ngholeg y Santes Anne yn 

Rhydychen. I’r rhai hynny ohonom sydd bellach wedi bod ym mhob un o’r tair 

Ysgol, bydd cynllun y coleg yn gyfarwydd iawn, a bydd yn debyg i’r profiad o 

ddod adref. 

 

Gan mai hwn yw ein trydydd ymweliad, rydym wedi trefnu rhai gweithgareddau 

allgyrsiol ar gyfer ein dau brynhawn rhydd, ac rwy’n gobeithio’n fawr y bydd y 

rhai sydd wedi dewis y teithiau cerdded neu’r daith fws to agored yn eu 

mwynhau. I’r rhai ohonoch sy’n mynd i ymlacio, siopa neu hyd yn oed i gysgu, rwy’n siŵr y bydd y 

cyfan yn fuddiol iawn. 

 

Yn ystod ein hamser gyda’n gilydd byddwn yn clywed gan siaradwyr ardderchog, ond bydd hefyd yn 

rhoi’r cyfle i ni, gyda nifer o ychwanegiadau newydd at ein teulu o glerigion, i ddod i adnabod ein 

gilydd ychydig yn well. Am y rheswm hwn rydym wedi gwneud yn siŵr y bydd bar y coleg ar gael i 

ni bob nos (roedd wedi cau y tro diwethaf roeddem ni yma ac mae’r prisiau’n fwy rhesymol na’r 

dafarn agosaf) ac rydym wedi darparu lolfa ar gyfer y rhai sydd ddim ond eisiau eistedd a sgwrsio. 

Am y tro cyntaf, rydym hefyd wedi gwahodd ymgeiswyr am yr offeiriadaeth sydd wrthi’n hyfforddi i 

ymuno â ni er mwyn iddyn nhw ddod i’n hadnabod ni a ninnau i’w hadnabod 

hwythau, ac fel y byddan nhw hefyd yn teimlo’n rhan o’r “teulu”. 



Mae ein hamser gyda’n gilydd nid yn unig yn gyfle i ddysgu, ond hefyd yn gyfle i rannu a dod at ei gilydd 

mewn cymdeithas. Wrth i ni addoli, dysgu, bwyta a chymdeithasu gyda’i gilydd, rwy’n gobeithio y bydd 

ein cymdeithasu’n dyfnhau fel teulu clerigion Llanelwy, ac, yn anad dim, y byddwch yn mwynhau ein 

hamser yn Rhydychen i ffwrdd oddi wrth bwysau bywyd offeiriadol. 

 

Edrychaf ymlaen at rannu ein hamser ynghyd yn Rhydychen.  

Bob ar ran y grŵp trefnu  

Dydd Mawrth 19eg 
Bws 1 yn gadael Maes Parcio Eglwys Gadeiriol Llanelwy am 

10am ac yn teithio i Eglwys Sant Ioan, Penymynydd 

(CH40EN) ar gyfer 10.45am. 

 

Gellir gadael ceir ym Maes Parcio’r Eglwys Gadeiriol ar fenter eu 

perchnogion. Os hoffech gael trwydded barcio rhowch wybod i 

Sian Connelly yn Swyddfa'r Esgobaeth ymhell ymlaen llaw. 

 

Bws 2 yn gadael Eglwys y Drindod Sanctaidd, Gwersyllt  

(LL114AX) am 10am ac yn teithio i Eglwys Sant Ioan, Cei’r 

Trallwng ar gyfer 11.15am 

 

Gellir gadael ceir ym Maes Parcio Eglwys Sant Ioan yng 

Nghei’r Trallwng ar fenter eu perchnogion. Bydd y ddau 

fws yn teithio i Wasanaethau Telford lle bydd stop am 1 

awr er mwyn galluogi'r gyrwyr i gael eu hamser gorffwys a 

glustnodir, ac i bobl brynu/bwyta cinio. 

 

Sylwch, os nad ydych yn teithio ar y bysiau a ddarparwyd, eich 

cyfrifoldeb chi yw mynd a dod o Rydychen ar eich cost eich hun. 

Os ydych yn teithio mewn car nid oes unrhyw ddarpariaeth yng 

Ngholeg y Santes Anne ar gyfer parcio ceir, ac rydym wedi 

cynnwys manylion am gynllun Parcio a Theithio y Pear Tree a 

Water Easton Park a ddarparwyd i ni gan y Coleg. 

 

3.30/4pm cyrraedd Rhydychen a chofrestru: ar ôl cyrraedd, 

ewch i nôl allwedd eich ystafell o Borthdy’r Porthorion.  

 

Cofrestru (cofiwch wneud hynny erbyn 4.45pm) yng 

nghyntedd Darlithfa Mary Ogilvie, lle bydd pob sesiwn, gan 

gynnwys ein haddoliadau, yn cael eu cynnal. Wrth gofrestru 

byddwch yn cael “bag nwyddau” a fydd yn cynnwys nifer o 

eitemau ynghyd â photel o ddŵr – cofiwch ail-lenwi’r botel 

hon yn ôl yr angen gan na fydd un arall yn cael ei darparu. 

Daeth y Gwir Barch Ddr Steven Croft yn Es-

gob Rhydychen yn 2016. Cyn hynny roedd yn 

Esgob Sheffield, arweinydd tîm Fresh Expres-

sions, Warden Neuadd Cranmer a Ficer Oven-

den yn Halifax. Mae'n gyd-awdur adnoddau Em-

maus a Pilgrim. Ei lyfr diweddaraf yw The Gift 

of Leadership (Canterbury Press, 2016). 

Mae'n ysgrifennu: Rydym yng nghanol ailddar-

ganfod rôl yr offeiriad fel arweinydd mewn cen-

hadaeth. Yng nghanol hyn, mae’n hanfodol i 

gofio a dyfnhau ein hymdeimlad o rôl y cleri-

gion o fewn ffurfiant Cristnogol ac yn enwedig 

meithrin ymholwyr a Christnogion newydd a 

pharatoi ar gyfer bedydd. 

Bydd ein sesiwn gyntaf yn archwilio’r traddodi-

ad hir a dwfn o chateceiddio yn yr Eglwys a'i 

fynegiant cyfoes. Wrth i ni edrych ar yr hyn y 

mae'n ei olygu i gynnig arweiniad fel clerigion,  

bydd ein hail sesiwn yn tynnu allan pedwar 

maes i fyfyrio arnynt: yr arweinyddiaeth a gyni-

giwn yn y byd; helpu i lunio bywyd yr eglwys; 

arwain unigolion a thimau a gwylio drosom ni 

ein hunain. Mae'r meysydd hyn yn cael eu 

gwreiddio yn ysgrythur a'r traddodiad 

Cristnogol ac yn ffurfio map defnyddiol ac in-

tegreiddiol o sut y gallem dyfu yn yr ar-

weinyddiaeth a gynigiwn heddiw. 



4.30pm Te/Coffi a Bisgedi ar gael yn y Neuadd Fwyta 

 

5pm Addoliad gyda’r hwyr 

 

5.45pm Astudiaeth Feiblaidd ’Pwy wyt ti?’ arwain a hunaniaeth 

Ioan 1.19-39  David Runcorn  

 

7pm Swper – croeso gan y Gwir Barchedig Ddr Alan Wilson, Esgob 

Buckingham 

 

(Bydd Bar y Coleg yn agored rhwng 8.30pm ac 11pm) 

 

Dydd Mercher 20fed 
8am Brecwast 

 

8.50am Addoliad Boreol 

 

9.10am Astudiaeth Feibliadd ‘Dwyt ti ddim yn poeni ein bod ni'n 

mynd i foddi?’ - arwain mewn argyfwng Marc 4. 35-41 David 

Runcorn 

 

egwyl fer 9.55am - 10am 

 

10am Anerchiad 1 Ailddarganfod Chateceiddio: yr offeiriad fel 

addysgydd Steven Croft 

(te/coffi a bisgedi am 10.45/11am yn y Neuadd Fwyta) 

12.30pm - 12.35pm egwyl fer 

 

12.35pm Cymun Bendigaid – y Gwir Barchedig Jack Nicholls yn llywyddu  

 

1.15pm Cinio 

 

Taith gerdded Morse/Lewis – dylai’r rhai sydd wedi trefnu lle ar y daith hon 

gwrdd â'r arweinydd bathodyn glas ger Cofeb y Merthyron am 1:55 ar gyfer y 

daith, a fydd yn dechrau am 2pm. Mae'r daith yn rhad ac am ddim ond efallai 

y bydd angen i chi dalu ffioedd mynediad- tua £5. 

I’r rhai nad ydyn nhw wedi archebu lle ar y daith gerdded hon, mae’r prynhawn 

yn amser rhydd 

 

5pm Hwyrol Weddi 

 

5.30pm - 6.30pm Anerchiad 2 Ailddarganfod Arweinyddiaeth, 

canllawiau ymarferol  Steven Croft 

 

7pm Swper 

 

David Runcorn – awdur, 

siaradwr, athro diwinyddol, 

cyfarwyddwr ysbrydol, 

arweinydd encil a hyfforddwr 

gweinidogaeth. Mae ei lyfrau 

yn cynnwys Fear and Trust – 

God-centred 

Leadership,  Choice, desire and 

the will of God (SPCK) a The 

Road to Growth less travelled – 

spiritual paths in a missionary 

church (Grove).  

Ar hyn o bryd mae’n 

gweithio fel Cyfarwyddwr 

Ordinandiaid a Warden y 

Darllenwyr Lleyg yn 

esgobaeth Caerloyw.  

Ysgrifenna: Nid yw'r Beibl yn 

ymddiddori mewn 

'Arweinyddiaeth' yn yr un 

ffordd â ni mewn 

gwirionedd. Ond mae 

ganddo lawer i'w ddysgu 

amdano. Rydym yn dysgu 

drwy wylio, gwrando a dilyn. 

Rhaid i’r Ysgrythur gael ei 

darllen gyda’r pen, y galon a'r 

traed. Byddwn yn edrych ar 

bedwar cyfarfyddiad gydag 

Iesu yn yr efengylau er mwyn 

myfyrio ar bedair her 

benodol i arweinyddiaeth 

Gristnogol. Edrychaf ymlaen 

at eu trafod gyda chi.  



 

8.30pm Myfyrdod – Angela Tilby  

 

(Bydd Bar y Coleg yn agored rhwng 8.30pm ac 11pm) 

 

Dydd Iau 21ain 
8am Brecwast 

 

8.50am Addoliad Boreol 

 

9.10am Astudiaeth Feiblaidd ’Cau y drws’ - arwain a 

gweddio Mat 6. 1-10 David Runcorn  

egwyl fer 9.55 - 10am 

 

10am Anerchiad 3 Cerdded Allan, Cerdded Ymlaen: 

Arweinyddiaeth sy’n canolbwyntio ar Dduw mewn cyfnod o 

newid  Catherine Ross  

 

(te/coffi a bisgedi am 10.45/11am yn y Neuadd Fwyd) 

 

12.30pm - 12.35pm egwyl fer 

 

12.35pm Cymun Bendigaid – Y Parch. Ganon Nia Morris yn llywyddu  

 

1.15pm Cinio 

 

I’r rhai sydd wedi trefnu lle ar y Daith Bws Agored, bydd y bws yn 

gadael o du allan i'r coleg am 2pm.  

 

Ar gyfer Taith Gerdded y Diwygiad a'r Merthyron (sy'n cynnwys 

ymweliad ag Eglwys Gadeiriol Crist - rydym wedi cael bargen mynediad am 

ddim - fel arfer mae’n costio £8) - cwrdd â'r arweinydd bathodyn glas ger 

y Gofeb Merthyron am 1:55 ar gyfer y daith, a fydd yn dechrau am 2pm. 

Mae'r daith yn rhad ac am ddim ond efallai y bydd angen i chi dalu 

ffioedd mynediad eraill. 

 

I’r rhai nad ydyn nhw wedi archebu yr un o'r uchod, mae’r prynhawn yn 

amser rhydd 

 

5.30pm Myfyrdod  Angela Tilby 

 

7pm Swper y Gynhadledd gyda’r siaradwr gwadd Dorrien 

Davies 

(gweinir gwin gyda swper y noson hon, a bydd y bar yn agored yn yr 

Ystafell Fwyta rhwng 9pm ac 11pm) 

 

 

 

Canon Dr Angela Tilby - 

bydd yn myfyrio ar y gynhadledd 

bob dydd wrth iddi ddatblygu. 

Mae Angela yn Ganon Emeritws 

yn Eglwys Gadeiriol Crist, 

Rhydychen. Bu’n gynhyrchydd 

gyda’r BBC ac mae wedi bod yn 

ymwneud ag addysg ddiwinyddol 

a gweinidogaeth plwyfi ac eglwysi 

cadeiriol ers cael ei hordeinio. 

Mae hi'n ddarlledwraig gyson ar 

Thought for the Day ar Radio 4. 

Dr Cathy Ross - Cydlynydd 

MA ar gyfer Hyfforddiant Arloesi 

yn CMS (Cymdeithas Genhadol 

yr Eglwys), Tiwtor mewn 

Diwinyddiaeth Gyd-destunol yng 

Ngholeg Ripon Cuddesdon, 

Tiwtor mewn Cenhadaeth yng 

Ngholeg Regent Park, 

Rhydychen. Mae hi wedi 

gweithio yn Rwanda, Congo ac 

Uganda gydag NZCMS yn 

flaenorol.   



Mae cyhoeddiadau Cathy’n 

cynnwys Mission in the 21st Century, 

Exploring the Five Marks of Global 

Mission (gol. gydag Andrew Walls); 

Mission in Context (gyda John 

Corrie,), The Pioneer Gift (gyda  

Jonny Baker), Mission on the Road 

to Emmaus, (gyda Steve Bevans a 

Pioneering Spirituality (gyda Jonny 

Baker). Mae hi’n hanu o Seland 

Newydd, yn briod â Steve, sy’n 

feddyg teulu, ac mae ganddyn nhw 

3 o blant ac un ŵyr.  Mae hi’n 

gefnogwraig frwd o dimau rygbi a 

phêl-rwyd cenedlaethol Seland 

Newydd. 

Ysgrifenna Cathy: Credaf fod yr 

arweinwyr sydd eu hangen arnom 

yma’n barod. Arweinydd yw 

unrhyw un sy'n barod i helpu, sy'n 

barod i gymryd camau i greu 

posibiliadau newydd a bydoedd 

newydd. Yn y sesiwn hon byddwn 

yn archwilio’r hyn sy'n bosibl pan 

fyddwn yn gweithio gyda'n gilydd i 

greu cymunedau iach a gwydn, a 

sut y gall creadigrwydd, rhialtwch 

a diwylliant o haelioni oresgyn 

meddylfryd o brinder. Byddwn yn 

ystyried lleisiau pwy rydyn ni’n 

gwrando arnyn nhw, a sut y gall 

cymryd rhan yn ein dynoliaeth 

gyffredin ein harwain i adnabod ein 

hunain a Duw yn well. 

Byddwn yn cerdded y tu hwnt i 

syniadau a phatrymau sy'n ein 

caethiwo a’n cyfyngu ni ac yn 

cerdded ymlaen i archwilio a 

darganfod syniadau, doniau ac 

arferion newydd ar gyfer iachau, 

cyfanrwydd a bywyd newydd. 

 

Dydd Gwener 22ain 
8am Brecwast (clirio ystafelloedd ar ôl brecwast a dychwelyd yr 

allweddi) 

 

RHAID GADAEL YR YSTAFELLOEDD GWELY ERBYN 10am – gellir 

gadael cesys gyda’r porthorion yn y porthdy. 

 

8.50am Esgob Gregory 

 

9am Astudiaeth Feibliad:  “Taflwch y rhwyd ar yr ochr ar-

all” - arweinyddiaeth a chenhadaeth Ioan 21: 1-17 David 

Runcorn 

  

10am Te/Coffi a Bisgedi  

 

10.30am Cymun Bendigaid (+G) a Myfyrdod Angela Tilby 

 

12 hanner dydd Cinio 

 

1pm Bysiau’n gadael ar gyfer ein taith yn ôl - bydd amcangyfrifon o 

amserau cyrraedd yn cael eu rhoi ar y bysiau yn ystod yr egwyl ar y 

daith. 

 

Gweinir POB PRYD yn y Neuadd Fwyd (brecwast a chinio’n 

hunanwasanaeth) 

 

Bydd y Gwir Barchedig Jack Nicholls gyda ni drwy gydol Ysgol y Clerigion 

fel ein Caplan. Bydd ar gael drwy gydol ein hamser yn Rhydychen a 

byddai’n croesawu'r cyfle i siarad, gweddïo a sgwrsio gydag unrhyw un 

sy'n dymuno. Rydym yn edrych ymlaen at gael cwmni Esgob Jack. Bydd 

ystafell wedi ei neilltuo ar gyfer Esgob Jack lle gall gynnal sgyrsiau un-i-un 

os gofynnir am hynny. 

 

Mae ystafell wedi ei neilltuo fel Ystafell Dawel lle gall pobl fynd am 

gyfnod o fyfyrio a gweddïo os ydych chi’n dymuno. 

 

Unwaith eto, bydd Siop Lyfrau ar gael yn ein Hysgol i Glerigion, wedi ei 

darparu gan Siop Lyfrau St Andrew o St Clements yn Rhydychen. Bydd y 

siop yn agored yn ystod ein hegwyl goffi a thros ein hamser cinio. 

 

Mae ardal lolfa yn Ystafell Danson (yn yr adeilad hŷn rhwng adeilad Ruth 

Deech, lle bydd ystafelloedd gwely’r rhan fwyaf o bobl, a’r Neuadd Fwyta) 

i bobl allu ymgasglu’n anffurfiol.  

Ni chaniateir bwyd a diod yn y lolfa. 

Rydym yn gobeithio y bydd bariau siocled Masnach Deg ar werth yn yr 

Ysgol i Glerigion gan ddefnyddio system blwch gonestrwydd. 



Bydd Hayes & Finch Ltd o Lerpwl yn bresennol yn ein Cynhadledd, 

a byddwch yn gallu edrych ar wahanol eitemau fydd ar werth, a 

hefyd archebu eitemau a fydd yn cael eu hanfon atoch yn dilyn y 

Gynhadledd. 

Rydym yn ddiolchgar i Hayes & Finch Cyf a fydd yn cyflenwi 

bara ar gyfer yr allor, y gwin cymun a lliain yr allor ar gyfer y 

Cymun Bendigaid a gaiff ei weinyddu yn y Gynhadledd. 

 

Dull adnabod: Dewch â’ch Cerdyn Adnabod Esgobaethol 

a’r llinyn gyda chi ynghyd â'ch ffolder "Datgloi ein Potensial" a 

roddwyd i chi ar gyfer Cynhadledd Esgobaethol 2016. Os nad 

oes gennych Gerdyn Adnabod Esgobaethol, cysylltwch â Sian 

Connelly yn Swyddfa'r Esgobaeth cyn Awst 11eg a bydd 

bathodyn ar gael i chi ei gasglu wrth gofrestru. 

 

Ystafelloedd gwely: Mae bron pob un o'r ystafelloedd 

gwely yn en-suite ac mae’r rhain wedi eu dosbarthu ar sail y 

cyntaf i’r felin gaiff falu. Gall hyn olygu fod y rhai hynny oedd 

olaf i yrru eu ceisiadau yn cael ystafelloedd sydd â basn 

ymolchi, ond lle mae angen rhannu cyfleusterau ystafell 

ymolchi. 

 

TEITHIAU CERDDED: yn y gwaith papur cychwynnol fe 

wnaethom nodi bod cymhorthdal tuag at y teithiau cerdded, 

ond y byddai angen i chi dalu £10 tuag at y gost. Yr hyn a 

benderfynwyd yw y bydd y daith gerdded dywysedig ag 

arweinydd bathodyn glas yn rhad ac am ddim, ond y bydd yn 

rhaid i chi dalu unrhyw daliadau mynediad, a fydd yn hyd at 

£10 (sef y swm y gofynnwyd amdano ar gyfer cost y daith yn 

wreiddiol). Bydd pob un o'r teithiau cerdded yn cychwyn am 

2pm o Gofeb y Merthyron sy’n daith gerdded o tua 10 i 15 

munud tua chanol Rhydychen, ac sydd ar yr hyn sy’n ynys 

draffig erbyn hyn, cyn i chi gyrraedd y siopau (dim ond 

ychydig ymhellach ymlaen o Eglwys San Silyn os ydych chi 

wedi bod i Ysgol y Clerigion yn Rhydychen yn flaenorol, lle 

buom yn cynnal ein haddoliadau o'r blaen). Gofynnir i chi 

ymgynnull ger Cofeb y Merthyron erbyn 1:55 er mwyn 

dechrau’n brydlon ar y daith gerdded. 

 

TAITH AR FWS AWYR AGORED: mae’r daith hon yn 

rhad ac am ddim ac yn gadael o'r tu allan i Goleg y Santes 

Anne yn brydlon am 2pm. Ar ddiwedd y daith, bydd y bws yn 

stopio ar bwynt cyfleus yn y ddinas i’r rhai sy'n dymuno aros 

yn y siopau cyn dychwelyd i'r Coleg. 

Rydym yn dal i aros am gadarnhad am fannau codi a gollwng 

teithwyr, felly bydd y rhain yn cael eu cadarnhau yn yr wybodaeth 

a roddir i chi wrth gofrestru. 

. 

 

 

 

 

 

 

Y Gwir Barchedig Jack Nicholls 

(Esgob Jack) ganed yn Rossendale, Swydd 

Gaerhirfryn ar 16 Gorffennaf 1943. Yn un 

o’r Lancastriaid drwy enedigaeth, tras ac 

argyhoeddiad. Fodd bynnag, mae wedi 

treulio nifer o flynyddoedd fel cenhadwr 

yn Swydd Efrog, yn fwyaf arbennig fel 

Esgob Sheffield rhwng 1997 a 2008, ac yna 

ymddeolodd ef a'i wraig Judith i fyw yn 

Chapel ên le Frith yn Swydd Derby. 

Cafodd ei ordeinio yn 1967 a 

gwasanaethodd mewn plwyfi yn Salford a 

Langley yn Esgobaeth Manceinion. 

Dilynodd hyn gyda’i brofiad cenhadol 

cyntaf yng Ngorllewin Swydd Efrog fel 

darlithydd yng Ngholeg yr Atgyfodiad, 

Mirfield. Dychwelodd i Fanceinion fel 

canon yn yr eglwys gadeiriol cyn dod yn 

Esgob Caerhirfryn yn 1990, lle’r arhosodd 

am saith mlynedd.  

 Mae Esgob Jack wedi bod yn briod â 

Judith er 1969, ac mae ganddyn nhw ddau 

fab, dwy ferch a thri ar ddeg o wyrion. 

Mae un ferch a phedwar o wyrion wedi eu 

geni yn Swydd Efrog. Mae dau o'u plant 

wedi ymgartrefu yn Sheffield. Y mae wedi 

cael doethuriaethau er anrhydedd gan y 

ddwy brifysgol yn ei ddinas fabwysiedig. 

Mae Esgob Jack yn frwd dros sawl peth, 

gan gynnwys helpu pobl ar eu taith at 

Dduw; adrodd straeon; saint Rwsia; 

mynachod a lleianod; hanes; ffuglen 

trosedd; canu a Manchester United. 

Mae bywyd ers ymddeol yn brysur ac yn 

werth chweil. Mae'n mwynhau canu 

unrhyw beth o Mozart i George Formby 

ac mae'n esgob cynorthwyol er anrhydedd 

yn esgobaethau Derby a Manceinion.  



Mae Encil, Dyddiau tawel a 

chyfeiriad ysbrydol yn cymryd 

llawer o'i amser. 

Mae'n bwriadu ‘loetran gyda 

bwriad’ a gweddïo dros bawb yn 

ystod y gynhadledd 

Canon Dorrien Davies 

 Mae Dorrien yn Ganon Trigi-

annol Cadeirlan Tŷ Ddewi. 

Daw yn wreiddiol o Abergwili, 

ger Caerfyrddin ac mae wedi 

treulio ei holl weinidogaeth, 30 

mlynedd yn Esgobaeth Tŷ 

Ddewi. Fe’i hadnabyddir am ei 

bregethu a siarad cyhoeddus, a’i 

barchu am ei ymagwedd ymrod-

dedig tuag at ffydd, y weinido-

gaeth a’r efengyl. Fe’i penodwyd 

yn ddiweddar fel Archddiacon 

Caerfyrddin ac mae yn cychwyn 

ei gyfrifoldebau hwyrach yn y 

flwyddyn.  

 

Bydd modd cael gwybodaeth am Ysgol y Clerigion ar wefan yr 

Esgobaeth, ac yn dilyn y Gynhadledd bydd Darlithoedd y Prif Siaradwyr, 

yr Astudiaethau Beiblaidd a Myfyrdodau ar gael drwy bodlediadau. 

 

PARCIO A THEITHIO 

 

Pear Tree (Gogledd Rhydychen, Woodstock Road) 

 

Tâl parcio   24 awr £2.00 

   7 diwrnod £10.00 

 

Arhosiad mwyaf 24 awr (oni chytunir yn wahanol) 

 

Tâl am fws un ffordd £1.80, dwy ffordd £2.80 cyfnod brig (cyn 0900 Llun-Gwe, £2.60 

cyfnodau tawelach), Pris 24 awr Smartzone £4.00, pris parcio a theithio am 72 awr 

£3.00. 

Oriau gweithredu 0600 - 2315 Llun - Sadwrn, 0840 - 1845 Sul 

Bob 8-10 munud yn ystod y dydd, bob 30 munud gyda’r nos 

 

Rhif cyswllt: Tîm rheoli parcio Cyngor Dinas Rhydychen, ffôn. 01865 252489 

 

Arhosfa fysiau i Goleg y Santes Anne: Hen Ysbyty Radcliffe, mae’r Coleg yn daith 

fer o’r arhosfa tuag allan o’r dref ar Woodstock Road. 

 

Water Eaton (Gogledd Rhydychen, Banbury Road) 

 

Mae hwn hefyd wrth ymyl Gorsaf Drenau Parkway Rhydychen, sydd â 

threnau uniongyrchol i orsaf Marylebone yn Llundain. 

 

http://www.nationalrail.co.uk/stations/OXP/details.html 

 

Tâl parcio  24 awr £2.00 

   7 diwrnod £10.00 

Arhosiad hwyaf 72 awr 

 

Tâl am fws un ffordd £1.80, dwy ffordd £2.80 cyfnod brig (cyn 0900 Llun-Gwe, £2.60 

cyfnodau tawelach), Pris 24 awr Smartzone £4.00, pris parcio a theithio am 72 awr 

£3.00. 

Oriau gweithredu 0700 - 1915 Llun - Sadwrn, dim gwasanaeth ar y Sul 

Bob 15 munud 

 

Rhif cyswllt: Tîm rheoli parcio Cyngor Dinas Rhydychen, ffôn. 01865 815649 

 

Cyfleusterau: man aros wedi ei wresogi a gwybodaeth i dwristiaid. 

 

Arhosfa fysiau i Goleg y Santes Anne: Ffordd Keble, ewch i gyfeiriad Ffordd 

Banbury allan o'r dref, croeswch y ffordd a throwch i'r chwith i lawr Bevington Road 

sy'n cysylltu â Woodstock Road. Mae Coleg y Santes Anne yn union ar y chwith (5 

munud o daith gerdded). 

 

Mae staff diogelwch yn y ddau faes parcio yn ystod amseroedd gweithredu’r bws, ynghyd â 

goruchwyliaeth CCTV parhaus.   

 

http://www.parkandride.net/oxford/html/oxford_parkandride.html 

 

http://www.nationalrail.co.uk/stations/OXP/details.html
http://www.parkandride.net/oxford/html/oxford_parkandride.html


 

 
 

 

. 

 

 

 


