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Papur esgobaethol Tyddewi 
yw Pobl Dewi ac fe’i cyhoeddir 
tair gwaith y flwyddyn. 

Mae copïau ar gael yn 
rhad ac am ddim, o eglwysi 
led-led yr esgobaeth. Mae’r 
golygyddion yn croesawu 
erthyglau o ddiddordeb – 
dylai’r rhain fod yn ddim 
hwy na 400 gair a dylid eu 
hanfon at Tessa Briggs, 
y Rheolwr Olygydd, 
editorpd@churchinwales.org.uk 
i’w hystyried.

      www.stdavidsdiocese.org.uk

Tyfu Mewn Gobaith

rhifyn arbennig eisteddfod 2014
Tyfu Mewn Gobaith www.facebook.com/pobldewi   http://twitter.com/PoblDewi

DA, eleni, yw cael 
croesawu Eisteddfod 

Genedlaethol Cymru i 
Esgobaeth Tyddewi. Dyma un 
o wyliau diwylliannol mawr, 
nid yn unig Cymru, ond Ewrop 
gyfan, a thu hwnt.

Y mae’r Eisteddfod yn w^ yl 
symudol, deithiol: un flwyddyn 
yn y gogledd a’r nesaf yn 
ne Cymru. Ac eleni, tro de 
Cymru yw hi. Yn 2014 y mae’r 
Brifwyl yma yn Llanelli, dan yr 
enw, Eisteddfod Genedlaethol 
Sir Gâr. Cynhelir yr w^ yl 
dros wythnos, o’r cyntaf 
hyd at y nawfed o Awst. 
Lleolir yr Eisteddfod yn y 
Parc Mileniwm Arfordirol yn 
Llanelli. 

Y mae llwyfannu yr 
Eisteddfod yn golygu llafur 
diwyd a diflino dros y ddwy 
flynedd ddiwethaf cyn yr un 
wythnos brysur honno ar 
ddechrau Awst. Bu Sir Gâr 
gyfan wrthi yn pwyllgora, 

yn codi arian – yr oedd y 
darged yn un sylweddol – ac 
yn trefnu, ochr yn ochr â 
swyddogion yr Eisteddfod, 
y gweithgareddau fil sydd 
raid wrthynt, er mwyn 
gweld y Pafiliwn, y pebyll a’r 
stondinau a phob peth sydd 
yn angenrheidiol ar gyfer 
llwyfannu gw^ yl enfawr a 
chymhleth fel hon yn dod i 
fwcwl.

Calon a chanolfan yr 
Eisteddfod yw’r Pafiliwn, lle 
caiff prif seremonïau Gorsedd 
Beirdd Ynys Prydain, fel y 
cadeirio a’r coroni, eu cynnal. 
Nid anodd adnabod y Pafiliwn, 
oherwydd y mae yn anferth; 

wedi ei leoli ar ganol y maes 
ac yn binc mewn lliw. Ac nid 
cystadlaethau barddol yn 
unig sydd yn nodweddu’r w^ yl 
ond llenyddiaeth a rhyddiaith, 
cerddoriaeth, dawns a drama, 
celf a chrefft.  Ac yn ogystal 
â’r pebyll swyddogol, sydd yn 
gartref i’r rhain, y mae myrdd 
a myrddiwn o stondinau yn 
cynrychioli pob cymdeithas 
a mudiad dan haul sydd â 
chysylltiad â Chymru.

Yn eu plith y mae’r 
eglwysi. Y mae Pabell Cytûn 
yn ganolfan i’r eglwysi ac 
ynddi bydd gwirfoddolwyr 
o’r eglwysi, ac yn eu plith, 
Deoniaeth Cydweli, wrthi’n 

Croeso Esgob Tyddewi i’r Eisteddfod
arlwyo ac yn croesawu’r 
niferoedd sylweddol sydd yn 
ymweld â’r babell.

Felly, yr wyf yn edrych 
ymlaen at fod ar y Maes 
yn ystod yr wythnos hon. 
Bydd hyn yn gyfle hefyd i hel 
atgofion am yr eisteddfod 
gyntaf yr wyf yn cofio mynd 
iddi, sef Eisteddfod Dolgellau 
dros hanner canrif yn ôl. Fe 
fues i yn yr eisteddfod honno 
yng nghwmni fy rhieni – yr 
oedd fy nhad yn eisteddfodwr 
pybyr.  Y mae hefyd yn 
werth cofio cyfraniad dau o 
esgobion Tyddewi yn arbennig 
i’r mudiad eisteddfodol.  Yr 
oedd Thomas Burgess, esgob 
1803-1823, yn arloeswr ar 
y cychwyn cyntaf; ac roedd 
John Owen yntau, esgob 
1897-1926, wastad yn gwneud 
yn siw^ r y byddai yn gallu 
mynychu’r Genedlaethol, ’ta 
waeth beth oedd ei bwysau 
gwaith.

Felly edrychaf ymlaen at 
gyfarch darllenwyr Pobl Dewi 
ar y Maes yn Llanelli, fis Awst.

+Wyn Tyddewi



2     Pobl Dewi Rhifyn Arbennig Eisteddfod 2014

Hyfrydwch yw croesawu 
eisteddfodwyr Cymru 

i Sir Gaerfyrddin. Mae gan 
ein sir 70,000 o siaradwyr 
Cymraeg, mwy nag unrhyw 
ardal arall yn y byd. Mae 
gennym draddodiad ysbrydol 
cyfoethog sy’n ymestyn yn 
ôl i Oes y Saint, pan oedd 
Teilo, Elli ac eraill yn sefydlu 
cymunedau Cristnogol yn ein 
cylch. Yn y Canol Oesoedd 
ysgrifennwyd y casgliad cyntaf 
o gerddi crefyddol Cymraeg 
gan fynach o’r Priordy yng 
Nghaerfyrddin. Sylfaenwyd 
Abaty Tal-y-llychau gan yr 
Arglwydd Rhys ar yr amod 
bod pob un o’r mynachod yn 
Gymro Cymraeg lleol.

Yng nghyfnod y Diwygiad 

Protestannaidd bu’r Esgob 
Richard Davies a William 
Salesbury wrthi yn cyfieithu’r 
Testament Newydd a’r Llyfr 
Gweddi Gyffredin i’r Gymraeg 

Croeso i Sir Gâr – rhan o 
Esgobaeth Tyddewi

ym Mhalas Abergwili. 
Y cyfathebrwr crefyddol 
mwyaf effeithiol yn hanes 
ein gwlad oedd Rhys 
Prichard, Ficer Llanymddyfri, 
awdur toreth o benillion yn 
nhafodiaeth Sir Gâr a gyfleodd 
hanfodion yr Efengyl i sawl 
cenhedlaeth o Gymry uniaith.

Offeiriad arall a wnaeth 
gyfraniad aruthrol i fywyd ein 
gwlad oedd Griffith Jones, 
Rheithor Llanddowror. Ei 
ysgolion cylchynnol oedd y 
cyfrwng i ddysgu cannoedd o 
filoedd o Gymry i ddarllen y 
Beibl a’r Llyfr Gweddi yn eu 
mamiaith. Dylanwad gwaith 
Ficer Prichard a Griffith Jones 
oedd yn gyfrifol am sbarduno’r 

emynyddiaeth gyfoethog yn 
ystod y Diwygiad Mawr yn Sir 
Gaerfyrddin.

Pwyslais arbennig oedd 
gan emynwyr clasurol Sir 
Gâr ar fywyd y Cristion fel 
pererindod ysbrydol sy’n 
adlewyrchu taith yr Hebreaid 
trwy’r anialwch i Wlad yr 
Addewid. Mi fyddai’n synnu 
rhai o’r bobl sy’n canu ‘Cwm 
Rhondda’ yn Stadiwm y 
Mileniwm i wybod eu bod 
yn adleisio ysbrydolrwydd 
y ddeunawfed ganrif. Wedi 
dweud hynny, mae gwaith 
hen emynwyr Sir Gâr yn dal 
yn ffynhonnell werthfawr i’n 
bywydau ybrydol. 

Un o nodweddiadau 
enwocaf Sir Gaerfyrddin 
yw syniad ‘y filltir sgwâr’ a 
fynegwyd yn gofiadwy yn 
hunangofiant D. J. Williams, 
Rhydcymerau. Mae’r syniad o 
berthynas agos â lle neilltuol 
a’r bobl sy’n byw ynddo 
wedi bod yn ganolog i fywyd 
diwylliannol ac ysbrydol Sir 
Gâr hyd yn ddiweddar iawn. 
Erbyn hyn mae newidiadau 
cymdeithasol aruthrol yn 
dechrau tanseilio’r syniad hwn. 

Talcen caled yw cyflwyno’r 
Efengyl trwy’r Gymraeg yn 
ein sir yn y dyddiau sydd 
arnom. Serch hynny, mae 
gennym ddigon o esiamplau 
gwych o’r gorffennol i’n 
hysbrydoli i arbrofi ar gyfer 
y dyfodol. Wedi’r cyfan, mae 
Cristnogaeth a’r Gymraeg 
wedi bod yn rhan annatod 
o fywyd Sir Gâr ers dros 
bymtheg canrif. 

Patrick Thomas, 
Eglwys Crist, Caerfyrddin
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Mae croesawu ymwelwyr 
i’n heglwysi yn bwysig 

iawn i ni. Ganrifoedd yn ôl, 
pererinion oedd llawer o’r 
ymwelwyr, ond erbyn heddiw 
mae eraill yn ymuno â hwy. 
Pobl yw’r rhain yr ydym 
yn gobeithio y byddant yn 
darganfod mewn eglwys 
ychydig o hanes y gymuned 
leol, a dysgu rhywfaint hefyd 
am y ffydd sydd wedi cynnal 
ac ysbrydoli’r gymuned honno 
hyd at yr unfed ganrif ar 
hugain.

Mae esgobaeth Tyddewi 
yn cynnwys siroedd Penfro, 
Ceredigion a Chaerfyrddin, 
ac y mae’n cynnig i ymwelwyr 
ac i‘r trigolion Ileol gyfle 
i ddod i adnabod eglwysi 
sydd wedi bod yn rhan 
sefydlog o batrwm bywyd yr 
esgobaeth ers cenedlaethau 
lawer. Y mae’n ardal sydd â 
threftadaeth Gristionogol 
gyfoethog, ac y mae rhai 
eglwysi wedi bod yn gyrchfan 
i bererinion er y chweched 

ganrif, wrth i bobl geisio 
ymborth ysbrydol a doethineb 
yn y Ileoedd cysegredig hyn.

Mae ymweliad heddiw yn 
dangos sut mae pob eglwys yn 
unigryw ac yn amlygu cyfoeth 
ein treftadaeth, gan dystio i 
addoliad a chroeso y gymuned 
yno dros ganrifoedd lawer. 
Mae’r traddodiad yn parhau 
heddiw wrth i eglwysi unigol 
gynnig lle ar gyfer gweddi 

a Ile i brofi Ilonyddwch a 
thangnefedd. Mae’r adeiladau 
a’r mynwentydd hyn yn 
adrodd hanes eu cymunedau 
ac ar yr un pryd yn Ilefaru 
wrthym am y ffydd sydd 
wedi ysbrydoli’r cymunedau 
hynny a’u cynnal ar adegau 
o ffyniant ac o galedi. Mae’r 
cymunedau hyn yn rhai trefol 
ac yn rhai amaethyddol, rhai 
glan y môr a rhai diwydiannol, 
a cheir weithiau dystiolaeth 
i’r amrywiaeth hon – i’r rhai 
sydd â Ilygaid i weld – yn y 
defnyddiau a oedd wrth law i’r 
adeiladwyr ac yn yr arysgrifau 
ar y cofebau.  Amlygir felly 
hynt a helynt economaidd 
y cymunedau a gododd yr 
addoldai hyn, eu dodrefnu a’u 
cynnal.

Mae Ilawer o’n heglwysi 
ar agor ar adegau heblaw 
amser y gwasanaethau, ac 
y maent yn awyddus iawn i 
estyn croeso i CHI. Maent yn 
amrywio o eglwysi bychain fel 
yr eglwys Geltaidd yn Llys-y-

Beth wnawn ni heddiw? . . . 
Beth am fynd i weld eglwys!

frân ac eglwys ganoloesol ‘un 
ystafell’ y Mwnt, i eglwys fawr 
plwyf Sant Elli yn Llanelli a’r 
eglwys gadeiriol fawreddog 
yn Nhyddewi. Mae rhai 
ohonynt ar hyd llwybrau taith 
ar gyfer ymwelwyr megis 
Ilwybr ‘Seintiau a Cherrig’ yn 
ngogledd Penfro, ac yn eglwys 
Sant Teilo, Llandeilo, gellir 
gweld atgynhyrchiad digidol o 
Lyfr Efengylau yr addurnwyd 
rhai o’r tudalennau yn 
rhyfeddol o gain.

Ein gobaith yw y bydd y 
braslun hwn yn eich ysbrydoli 
i fynd i chwilio – gwelwch 
fanylion llawn am yr holl 
eglwysi sydd ar agor ar safle 
we yr esgobaeth
www.churchinwales.org.uk/david 
– a gellir cael gwybodaeth 
hefyd o edrych ar 
hysbysfyrddau’r eglwysi unigol. 
Ceir rhifyn cyfredol Pobl Dewi, 
papur newydd yr esgobaeth, 
yn rhad ac am ddim yn yr 
eglwysi, a rhoddir sylw yno 
i leoedd cysegredig yn yr 
esgobaeth y gellir ymweld â 
hwy.

Sarah Geach, 
Swyddog Twristiaeth yr Esgobaeth
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Croeso yn wir i diroedd 
breision Sir Gâr, Sir fwyaf 

Cymru, sir sydd yn cael ei 
chydnabod fel Gardd Cymru, a 
thiroedd wedi eu gwreiddio ar 
lannau yr Afon Tywi. 

Roedd Sir Gâr yn 
adnabyddus drwy Gymru 
gyfan fel prif Sir laeth Cymru, 
wrth i’r dolydd a’u porfa las 
fwydo rai o fuchesau du a 
gwyn, coch a gwyn a byr-
gorn mwyaf enwog Cymru. 
Ar un adeg, bu ffatrioedd 
llaeth ar hyd a lled y Sir. Ond 
erbyn hyn, er fod y ffatrioedd 
wedi eu hamddifadu, mae 
cynhyrchu llaeth yn dal yn un 
o brif nodweddion ffermwyr 
Sir Gâr, heb son am y nifer 
o fuchesau biff a’r diadellau 
defaid sydd ar gynnydd drwy’r 
Sir gyfan.  Amaethu yn sicr yw 
prif ddiwydiant Sir Gâr, gyda 
chenhedlaethau o deuluoedd 
yn etifeddu’r tir a dilyn yn 
ôl troed eu cyn-deidiau, a 
chymeryd y cyfle i dorri cwys 
fel cwys eu tad.

Cynigir addysg ac 
hyfforddiant o’r radd flaenaf i 
amaethwyr ifainc yng Ngholeg 
Sir Gâr, Gelli Aur, a chyfle 
hefyd i fanteisio ar ehangu eu 

Croeso i Ardd Cymru!

talent a’u doniau fel aelodau 
Ffermwyr Ieuainc Sir Gâr. Ie 
Ffermwyr Da, Gwladgarwyr 
Da a Dinasyddion Da sydd 
yn asgwrn cefn i Sir wledig fel 
Sir Gâr. 

Mae marchnadoedd 
anifeiliaid byw yn cynnig lle 
i brynu a gwerthu anifeiliaid 
o’r safon uchaf, gan gynnig 
man cyfarfod i ffermwyr i 
ymgynnull i gymysgu busnes a 
phleser o Lanymddyfri 
i Landeilo, o Gaerfyrddin i 
Hendy Gwyn ar Dâf, o Gastell 
Newydd Emlyn i Lanybydder. 
Darperir bwydydd lleol o’r 
safon uchaf, gan annog pawb
i ddarganfod gwir flas Sir Gâr, 
bwyd wedi ei dyfu a’i feithrin 
ar ddolydd a mynydd-dir y 

Sir, fel ei gilydd, sydd wedi eu 
dyfrhau gan gawodydd melys 
ein Harglwydd.

Mae coedwigaeth a 
physgota yn chwarae rhan 
bwysig yn economi Sir Gâr 
hefyd, gydag afonydd y Tywi 
a’r Cothi yn cynnig sialens 
i bysgotwyr ddal sewin, 
brithyll neu hyd yn oed eog 
wrth iddynt ymdroelli drwy’r 
dyffrynnoedd, ac i’r Llwchwr 
a’r Gwendraeth Fawr gadw 
rhyngoedd y ffin yn glir. 

Braint yw croesawu 
twristiaid i fwynhau y gorau 
o Sir Gâr, golygfeydd godidog, 
lleoliadau hanesyddol arbennig i 
ymweld, erwau o arfordiroedd 
i ymlwybro, a chyfle i fwynhau 
prydferthwch, tawelwch a 
heddwch wir Ardd Cymru. 

Eileen Davies, 
Ymgynghorydd Materion 

Gwledig Esgobaethol


