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Cynnwys 
 

Mae’r Adroddiadau Blynyddol ar gael i’w llwytho i lawr yn Gymraeg a 

Saesneg oddi ar wefan yr Esgobaeth: 

http://stasaph.churchinwales.org.uk/annual-reports . Os hoffech gael copi 

Cymraeg o’r llyfryn yma wedi ei argraffu, cysylltwch â Swyddfa’r Esgobaeth 

(01745 582245) ac fe wnawn ni bostio un atoch chi gyda phleser. 

 

The Annual Reports are available to download in Welsh and English from the 

Diocesan website:  

http://stasaph.churchinwales.org.uk/annual-reports . If you would like to 

receive a printed copy of this booklet in Welsh, please contact the Diocesan 

Office on 01745 582245 and we will post one to you with pleasure.  
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Adroddiad blynyddol Esgob 

Llanelwy  
Adroddiad yr Esgob ar Seithfed Blwyddyn ei 

Weinidogaeth – Ebrill 2014 – Ebrill 2016 

 

Mae fy ngweinidogaeth yn tueddu i syrthio i ddwy ran - y 

rheolaidd, a'r penodol. Mae’r weinidogaeth reolaidd yn 

golygu gweinyddu’r Sacramentau (yn enwedig Conffyrmio ac 

ordeinio), a goruchwyliaeth ysbrydol a bugeiliol dros y clerigion 

a'r esgobaeth. Mae rhywfaint o synnwyr o rythm y 

weinidogaeth hon i’w gael yn narlun moel yr ystadegau, sy’n 

dangos y pethau sy'n cadw esgob yn brysur. 

 

Gweinidogaeth reolaidd 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, fe wnes i fedyddio 13 (8 y llynedd - ffigurau'r 

llynedd mewn cromfachau drwy'r adroddiad), conffyrmio 216 (187) a derbyn 

4 i mewn i gymundeb yr Eglwys yng Nghymru. 

Mae hyn yn gynnydd o 15.5% ar y llynedd, ac 

mae'n fraint ac yn anrhydedd cael croesawu 

pobl, yn hen ac ifanc, i daith barhaus 

disgyblaeth Gristnogol. Gall ardaloedd 

Cenhadaeth a Deoniaethau ofyn am 

Gonffyrmasiwn bob blwyddyn, sy'n cael ei 

drefnu drwy fy swyddfa, neu gall yr ymgeiswyr 

fynd i un o'r ddau wasanaeth Conffyrmasiwn esgobaethol sy’n cael eu 

cynnal yn yr Eglwys Gadeiriol bob blwyddyn. Mae un yn cael ei gynnal 

Noswyl y Pasg, a’r llall o gwmpas Gŵyl Sant Niclas (6 Rhagfyr). 

 

Y ddyletswydd sacramentaidd bwysig arall y mae esgob yn cael ei chyflawni 

yw ordeinio. Mae ein prif wasanaeth Ordeinio esgobaethol yn cael ei gynnal 

o gwmpas Gŵyl San Pedr (29 Mehefin) bob blwyddyn, er y gall ordeiniadau 

ddigwydd yn rhywle arall os oes amgylchiadau arbennig. Yn y flwyddyn 

ddiwethaf, bûm yn gyd-gysegrwr wrth ordeinio 2 (1) esgob (y tu allan i'r 

dalaith), ac yr wyf wedi ordeinio 1 (2) offeiriad a 4 (1) diacon. Wrth groesawu 

clerigwyr i weinidogaethau newydd, rwyf wedi coladu neu sefydlu 12 (14), 

wedi trwyddedu 6 (9) arall ar gyfer gweinidogaeth plwyf, ac wedi rhoi 

trwyddedau i 5 (1) clerig arall. Rwyf wedi comisiynu 4 Deon Bro neu 

Arweinydd Ardal Genhadaeth, 1 (3) Deon Bro Dros Dro, a gosod 2 (3) Ganon. 
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Rwyf wedi comisiynu 1 Cenhadwr Preswyl.   

 

Rwyf wedi cyhoeddi 122 (8) Caniatâd i Weinyddu, sy'n cael eu rhoi i glerigion 

wedi ymddeol neu sy'n ymweld, ac sy'n eu galluogi i arwain litwrgi 

cyhoeddus neu addoliadau mewn eglwysi yn yr esgobaeth ar gais yr 

awdurdodau priodol. Mae'r caniatadau hyn yn adnewyddadwy bob tair 

blynedd. Rydym yn awr mewn cyfnod tair blynedd newydd, ac roedd angen 

adnewyddu pob Caniatâd i Weinyddu ar ddiwedd 2015. Weithiau, rwy’n 

cael y fraint o gyflawni’r math o 

weinidogaeth fugeiliol mae clerigwyr plwyfi’n 

ymgymryd â hi. Rwyf wedi cynorthwyo 

mewn 2 (1) briodas, ac wedi gweinyddu neu 

gynorthwyo mewn angladd 3 (1) aelod lleyg. 

 

Fel esgob, rhaid i mi hefyd awdurdodi pob 

gweinidogaeth lleyg drwyddedig. Rwyf wedi 

trwyddedu 2 Efengylydd, 2 (3) Darllenydd Lleyg newydd a 3 (3) Darllenydd 

Lleyg a drosglwyddodd o esgobaethau eraill. Cafwyd 2 (1) gais am ffacwlti i 

Ddarllenwyr Lleyg gael eu hawdurdodi i weinyddu mewn angladdau. Yn 

ogystal, rwyf wedi croesawu 1 Arweinydd Addoli i weinidogaeth, a 

chadarnhau 12 o weinidogion lleyg fel rhan o dimau Ardal Cenhadaeth.   

 

Y mae hefyd yn fraint dathlu llawer iawn o waith a wneir gan leygwyr - pobl 

Dduw yn Nheulu Asaff. Rwyf wedi derbyn 8 (4) o bobl i Urdd Llanelwy. Rwyf 

wedi arwyddo 12 o dystysgrifau llongyfarch. Rwyf wedi cynnal 

Gwasanaethau Comisiynu ar gyfer 4 (4) o benaethiaid newydd ysgolion 

Eglwys. 

 

Yn ystod y flwyddyn, bûm yn llywyddu mewn 76 (76) Gwasanaeth, ac yn 

pregethu neu'n rhoi homili ar 63 (66) achlysur (nid yn gydffiniol). Bûm ar 11 (6) 

ymweliad ag ysgolion, 1 ymweliad swyddogol â hosbis, ac 1 (1) ymweliad 

swyddogol ag ysbyty (heb gynnwys ymweliadau bugeiliol). Cynhaliais 170 

(183) o ymweliadau bugeiliol, cyfweliadau neu ymrwymiadau (gan gynnwys 

28 (17) o gyfweliadau mewn cysylltiad â'r broses adolygu clerigwyr). Bûm 

mewn 156 (175)cyfarfod, ymrwymiad neu gyfweliad arall ar fusnes 

esgobaethol, 17 (19) Cyfarfod Taleithiol a 7 (6) ymrwymiad y tu allan i'r 

Dalaith. Rhoddais 17 (17) cyfweliad i'r cyfryngau, a chymerais ran mewn 73 

(89) o gyfarfodydd, ymrwymiadau a chyfweliadau eraill mewn cysylltiad â’m 

gweinidogaeth fel Esgob Llanelwy. 

 

Yn fy seithfed blwyddyn, rwyf wedi cyhoeddi 5 (25) archddyfarniad yn 
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ymwneud â ffiniau plwyfi a phenodiadau, cysegru 2 estyniad i fynwentydd, 

ailgysegru 1 (2) Eglwys yn dilyn ad-drefnu neu waith adnewyddu, cysegru 1 

(1) cofeb, bendithio 1 tŵr cloch, ac 1 (1) ffenestr eglwys. Rwyf wedi 

cynorthwyo i ddathlu 3 (3) o benblwyddi Eglwysi ac 1 pen-blwydd ysgol, agor 

a bendithio 1 ysgol Eglwys, 1 estyniad i ysgol, ac 1 ardd synhwyraidd.  Rwyf 

wedi dadorchuddio 4 (1) plac. 

 

O ran y gofal dros ein hadeiladau eglwysig a chefnogi’r rhai sy'n ymgymryd â 

hyfforddiant, rwyf wedi cymeradwyo 9 (11) Cais De Minimis, a chymeradwyo 

26 (39) o geisiadau grant, gan gynnwys 5 cais ar gyfer y Gronfa Trawsnewid.  

 

Themâu Penodol 

Bu tair prif thema benodol i’m gweinidogaeth yn y flwyddyn a aeth heibio: 

Ardaloedd Cenhadaeth, Materion Dadleuol, Datgan yr Efengyl. 

 

Mae'r gwaith i gefnogi cyflwyno Ardaloedd Cenhadaeth ar draws yr 

esgobaeth wedi cyflymu'n sylweddol eleni, yn unol â phenderfyniad y 

Pwyllgor Sefydlog i weld yr holl Ardaloedd Cenhadaeth yn cael eu sefydlu 

erbyn diwedd 2016. Mae’r gwaith trawsnewid wedi cael ei arwain gan y 

Cynadleddau Deoniaethol gyda chymorth gan ein cenhadwr trawsnewid, y 

Canon Pam Powell, a'r gwahanol "fentoriaid trawsnewid" sydd wedi gweithio 

gydag Ardaloedd Cenhadaeth unigol er mwyn galluogi a hyrwyddo 

syniadau ar gyfer newid. Wrth i syniadau gael eu datblygu a'u rhoi ar waith, 

mae cwestiynau ynghylch manylion wedi codi. Mae hyn wedi golygu bod 

tîm Staff yr Esgob wedi gweithio'n galed gyda chydweithwyr i sefydlu 

cyfuchliniau sylfaenol y strwythurau newydd. 

  

Treuliais fy seithfed flwyddyn hefyd yn mynd i'r afael â materion yn ymwneud 

â rhywioldeb dynol a sefyllfa ffoaduriaid. Mae digonedd o ragfarnau a 

safbwyntiau cryf ar y nail bwnc a’r llall, a gall cynnig arweinyddiaeth esgobol 

wahodd beirniadaeth ac ymateb beirniadol. Fy sefyllfa sylfaenol fy hunan yw 

bod yr Efengylau yn tystiolaethu am Grist tosturiol, sy'n ein galw i fodelu 

trugaredd a thosturi Duw i'r byd. Yn anffodus, gall yr Eglwys a'r byd fod yn 

ofnadwy o gondemniol, hunanol neu'n feirniadol ynghylch y ffordd o drin 

pobl eraill, ac ynghylch y rhai maen nhw’n anghytuno â nhw. Serch hynny, fy 

ngobaith yw y bydd modd adnabod Teulu Asaff fel pobl drugarog sydd ag 

ewyllys da, goddefgarwch a pharch at ei gilydd, a thuag at y rhai sy'n 

wahanol. Yna, byddwn yn modelu rhywbeth pwysig i'r byd sydd ei angen yn 

dirfawr. 

 

Mae cyhoeddi’r Efengyl wrth wraidd popeth rwy'n ceisio ei wneud, sef 
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Newyddion Da Iesu Grist, lle mae Duw yn gweithredu drwy Iesu, drwy ei 

Groeshoeliad a'i Atgyfodiad, gan ein cymodi ni â Duw, dod â rhyddhad o’n 

pechodau, a phŵer i fyw bywyd newydd, ac adeiladu byd newydd lle mae 

teyrnasiad Duw yn amlwg. Mae'n fraint i mi pan feddyliaf am nifer y bobl y 

caf y cyfle i bregethu’r neges hon yn eu gŵydd yn y nifer o wasanaethau a 

restrir uchod, ond y ddawn bob amser yw dod o hyd i ffyrdd i gymhwyso’r 

Efengyl drwy galon pechadur i sefyllfaoedd bywyd go iawn, i ddangos bod 

adnabod Duw yn ymwneud â dod â rhyddhad a chyfiawnder i unrhyw 

sefyllfa a phob sefyllfa. 

 

Yn fy holl weinidogaeth, rwy’n hynod ddiolchgar am gefnogaeth staff 

Esgobty, a Staff yr Esgob. Mae Michael a Siân yn sicrhau bod fy 

ngweinidogaeth yn aros ar y trywydd iawn, ac mae Staff estynedig yr Esgob 

yn cynnig doethineb a chymorth mawr ei angen i mi. Rwy’n ddiolchgar iawn 

iddyn nhw, ac i bob aelod o Deulu Asaff, am alluogi fy ngweinidogaeth a’m 

harweinyddiaeth. 

 

+Gregory Llanelwy 

Esgob Llanelwy,  

16 Mai 2016 
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Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth 
Diane McCarthy – Ysgrifennydd yr Esgobaeth ac Ysgrifennydd y Bwrdd Cyllid 

 

Mae Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth yn 

canolbwyntio ar hwyluso datblygiad a thwf 

cenhadaeth a gweinidogaeth y dyfodol yn 

Esgobaeth Llanelwy, cefnogi mentrau sy'n 

hyrwyddo Golwg 2020 a Datgloi ein Potensial. 

Mae'r Bwrdd yn anelu at reoli materion 

ariannol yr esgobaeth yn y fath fodd ag i 

ganiatáu i’r weledigaeth hon ddod yn realiti. 

 

Yn 2015, cododd y Bwrdd Cyllid £3.109 miliwn (£3.078 miliwn yn 2014) o 

Gyfran y Plwyf a derbyniodd grant o £1.063 miliwn gan Gorff Cynrychiolwyr yr 

Eglwys yng Nghymru. Cafodd £3.288 miliwn (£3.325 miliwn yn 2014) ei wario ar 

dalu holl gostau’r Clerigion, ac mae hyn yn parhau i fod yr elfen fwyaf o'n 

gwariant a gyllidebwyd (tua 80%). Mae'r Esgobaeth bellach wedi cyrraedd y 

ffigwr targed o 75 o glerigion cyflogedig amser llawn ac felly rydym yn awr yn 

cefnogi'r Esgob yn ei awydd i ddefnyddio'r gyllideb mewn ffyrdd ffres a 

chreadigol i annog galwedigaethau newydd i'r esgobaeth. 

 

Cyfran y Plwyf  

 Mae ein plwyfi’n parhau i gwrdd â rhan 

sylweddol o gyfanswm cost cenhadaeth a 

gweinidogaeth yr Esgobaeth, ac mae'r Bwrdd yn 

ddiolchgar iawn iddyn nhw am eu cefnogaeth 

barhaus. Rydym yn deall y pwysau ariannol difrifol 

sydd ar nifer o'n cynulleidfaoedd, ynghyd â’r 

pryder a ddaw i ganlyn hynny, ac mae hynny’n 

ffactor pwysig yn ein holl benderfyniadau. 

 

 Yn 2015, cynyddodd Cyfran y Plwyf 2%: roedd hyn yn is na'r gyfradd 

chwyddiant ar y pryd a hefyd yn is na lefel y cynnydd yng nghyflogau 

clerigion a thai clerigion.  

 Parhaodd y Bwrdd â Chynllun Disgownt Cyfran y Plwyf a chynyddodd 

lefel y disgownt sydd ar gael i 3%. Mae'r Cynllun yn parhau i gael ei 

dderbyn yn frwdfrydig gyda 84% o'n plwyfi’n gymwys ar gyfer y 

gostyngiad yn 2015.  
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 Roedd 92.2% o’r holl Gyfran y Plwyf gofynnol ar gyfer 2015 wedi cael ei 

dalu’n llawn erbyn 31.01.16. Mae hyn yn cymharu â 97.1% ar 31.01.15 a 

94.7% ar 31.01.13.  

 Mae’r System Cymorth â Chyllid i Blwyfi yn parhau i gynnig cymorth 

wedi ei dargedu a mentora i blwyfi sy'n cael anawsterau ariannol. 

Mae'r Bwrdd yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i gefnogi'r plwyfi hyn 

a'u cynorthwyo ym mhob ffordd bosibl i gyflawni cynaliadwyedd 

ariannol ar gyfer y dyfodol. 

 Ar gyfer 2016, er gwaethaf cynnydd o 1.8% mewn cyflogau clerigion a 

chynnydd o 2.2% yn y cyfraniad gofynnol i Gynllun y Bwrdd Persondai, 

ni fu cynnydd yng Nghyfran y Plwyf. Cafodd yr argymhelliad hwn ei 

gymeradwyo gan y Gynhadledd Esgobaethol yn ei chyfarfod yn 

Llangollen ym mis Hydref 2015. 

Yn gyffredinol, mae’r cyfrifon yn dangos gwarged bychan  

o £38,419. 

 

Cyllid a Grantiau 

 

Mae'r Bwrdd yn dyrannu arian i gefnogi'r gwaith 

rhagorol sy’n digwydd ledled yr Esgobaeth. Mae 

Pwyllgor Grantiau’r Esgobaeth yn adolygu ac yn ystyried pob 

cais am gyllid gan unigolion, plwyfi ac Ardaloedd Cenhadaeth ac yn 

dyrannu adnoddau ariannol ym meysydd adeiladau, prosiectau ieuenctid, 

ymgysylltu cymdeithasol a hyfforddiant.  

 

Yn ogystal, dyrannodd y Bwrdd gyllid yn 2015 i gefnogi cenhadaeth a 

gweinidogaeth o fewn yr esgobaeth fel a ganlyn: 

 

  Grant yr Eglwys Gadeiriol i gefnogi'r Eglwys 

Gadeiriol yn ei rôl fel Mam Eglwys yr 

Esgobaeth ac i gynorthwyo gyda chynnal a 

chadw                             

£61,500 

 

  Grant Gweddwon ac Amddifaid i gefnogi 

gweddwon a phlant amddifad clerigion yr 

Esgobaeth sy'n profi caledi ariannol                               

£7,000 

 

  Grant Ymgysylltu Cymdeithasol i gefnogi 

materion lleol sy'n effeithio ar ein cymunedau                      

£3,500 

 

  Grant y Darllenwyr Lleyg i gefnogi 

gweinidogaeth Darllenwyr Lleyg ar draws yr 

esgobaeth 

£1,000       
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Cronfa Trawsnewid 

 

Ceir adroddiad manwl ar y Gronfa Trawsnewid ar dudalen 35 yr adroddiad 

hwn. 

 

Blaenoriaethau ar gyfer 2016 

 

 Parhau i gefnogi Golwg 2020 a Datgloi ein Potensial. Bydd symud i 

Ardaloedd Cenhadaeth erbyn diwedd 2016 yn gofyn am ganllawiau a 

phrosesau clir ar gyfer Cyllid Ardaloedd Cenhadaeth. Byddwn yn 

buddsoddi mewn hyfforddiant a meddalwedd i gefnogi gwaith 

Ardaloedd Cenhadaeth a Thrysoryddion ar draws yr esgobaeth ac yn 

ysgafnhau’r baich gweinyddol lle bynnag y bydd hynny'n bosibl. 

 Hyrwyddo a gweinyddu'r Gronfa Trawsnewid yn effeithiol i hwyluso 

mentrau newydd a chreadigol mewn gweinidogaeth a chenhadaeth 

ar draws yr esgobaeth.  

 Rheolaeth ariannol doeth a bwriadol o gronfeydd wrth gefn yr 

esgobaeth a’i buddsoddiadau er mwyn sicrhau diogelwch ariannol ein 

hesgobaeth a'n heglwys. Mae Esgobaeth Llanelwy yn glynu wrth bolisi 

buddsoddi sy'n foesegol ac yn gyson â hyrwyddo ein nodau a'n 

hamcanion. Rydym yn credu ei bod yn gwbl briodol ac yn bosibl 

gweithredu polisi o'r fath ochr yn ochr â'r gofyniad i gyflawni'r enillion 

gorau o’n buddsoddiadau, a defnyddio ein buddsoddiadau fel dull 

moesegol o gyfrannu at gost gweinidogaeth a chenhadaeth yn yr 

Esgobaeth. 

 

 

  

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Diane McCarthy, Ysgrifennydd yr 

Esgobaeth: Dianemccarthy@churchinwales.org.uk 
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Tîm Gweinyddol yr Esgobaeth 
 

Mae aelodau o Dîm Gweinyddu’r Esgobaeth yn cael eu cyflogi gan y Bwrdd 

Cyllid i ddarparu a chefnogi cenhadaeth a gweinidogaeth yn yr esgobaeth 

hon. Yn 2015, roedd y Tîm Gweinyddol yn cynnwys: 

 

Ysgrifennydd yr Esgobaeth  

 

Llawn amser 

 

Swyddog Gweinyddol ac Adnoddau Dynol 

  

Llawn amser 

 

Cynorthwyydd Gweinyddol (Esgobaeth) 

 

Llawn amser 

 

Cynorthwyydd Gweinyddol (Eglwys Gadeiriol)  Llawn amser (yr Eglwys 

Gadeiriol yn talu) 

Cynorthwyydd Gweinyddol (Cyllid)  13 awr yr wythnos 

 

Cynorthwyydd Gweinyddol (Bwrdd Persondai) 20 awr yr wythnos (y 

Bwrdd Persondai yn talu) 

Swyddog Cymorth Busnes                                                       21 awr yr wythnos 

(cyllidwyd yn rhannol 

gan y Gronfa 

Ymddiriedolaeth 

Addysg) 

Swyddog Cadwraeth a Datblygu Eglwysi  21 awr yr wythnos 

(cyllidwyd yn rhannol 

gan Gorff y 

Cynrychiolwyr) 

Swyddog Cyfathrebu (o 01.09.15) Llawn amser 

 

Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes  Llawn amser 

 

Swyddog Ymgysylltu 

 

Llawn amser 

 

Swyddog Cyllid a TG  

 

Llawn amser 

 

Swyddog Cyllido Plwyfi 

 

25 awr yr wythnos 

 

Arolygydd Persondai 

 

Llawn amser (y Bwrdd 

Persondai yn talu) 

Swyddog Ysgolion (Addysg Statudol)  

 

21 awr yr wythnos (yn 

ystod y tymor yn unig) 

Swyddog pobl dan 25 oed 

 

Llawn amser 
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ESGOBAETH LLANELWY

CYFRIF INCWM A GWARIANT

Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 31 RHAGFYR 2014

Nodyn GWIR 2015 CYLLIDEB 2015 GWIR 2014

INCWM     £     £     £     £     £

Cyfran y Plwyf 3,199,165 3,209,913 3,132,635

Tynnu ad-daliad -90,000 -81,853 -55,000

Grant Bloc 1 1,063,122 1,063,122 1,147,388

Grant Cronfa Trawsnewid Corff y Cynrychiolwyr - Golwg 2020 166,667 166,667

Difidendau 103,665 96,000 98,632

Llog Banc 1,043        3,000        2,511          

Cyfraniadau/Cymynroddion - - -

Cyfraniadau Addysg Clerigion 12,293 10,000 9,052

Cyfraniad Gweinyddiaeth y Bwrdd Persondai 37,310      37,310      36,400

Cyfraniad Sefydliad Addysgol Wrecsam 41,789 40,430 40,770

Cyfraniad Coleg Mihangel Sant, Llandaf 9,208 9,190 8,984

Incwm amrywiol 12,005      12,000      11,549

217,313 207,930 207,898

Cyfanswm yr incwm 4,556,267 4,565,779 4,432,921

GWARIANT

Tâl, pensiynau ac ati 2 2,905,533 £3,060,146 2,917,623

Cynnal a chadw tai (Y Bwrdd Persondai) 420,000 432,000 407,807

Is-gyfanswm costau clerigion 3,325,533 3,492,146 3,325,430

Meithrin 190,991 203,650 165,988

Datblygu 89,579 111,166 102,875

Ymgysylltu 39,818 42,480 35,832

Cronfa Trawsnewid Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth 166,667 166,667 -

Cronfa Trawsnewid Corff y Cynrychiolwyr 166,667 166,667 166,667

Cyfathrebu 27,102 30,700 29,186

Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth 70,038 69,965 61,232

Pwyllgor Ymgynghorol yr Esgobaeth (Hawlebau) 4,900 4,000 2,426

Yr Eglwys Gadeiriol 61,500 61,500 70,000

Archwilio eglwysi 33,297 35,000 34,403

Cymorth gwledig 4,302 5,000 1,869

Cronfa Cymorth Brys Eglwysi 16,667 8,333 -

Grantiau, cyfraniadau 7,500 13,500 11,898

Cronfa Ddisgresiwn yr Esgob 7,175 7,175 7,000

Treuliau Aelodau Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth 1,345 2,000 1,383

Treuliau Cyfarfodydd y Corff Llywodraethol 10,936 10,000 11,647

Gweddwon, Amddifaid a Dibynyddion 7,000 7,000 7,000

Ffioedd Broceriaid Stoc 8,500 7,000 7,183

Costau'r Cofrestrydd 24,260 24,145 23,668

Darpariaeth wrth gefn - 10,000 -

Dibrisiad adeiladau/gosodiadau/ffitiadau/cyfarpar 16,715 £5,900 17,449

Costau cyflogi 237,356 240 235,356

Is-gyfanswm 1,192,315 1,231,848 826,395

Cyfanswm y gwariant 4,517,848 4,723,994 4,151,825

Arian dros ben/(Diffyg) ar gyfer y flwyddyn 38,419 -158,215 281,096
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ESGOBAETH LLANELWY

MANTOLEN

AR 31 RHAGFYR 2015

Nodyn 2015 2014

ASEDAU SEFYDLOG     £     £     £     £

Asedau Sefydlog 585,671 601,086

Buddsoddiadau 3 4,325,523 4,265,413

4,911,197 4,866,499

ASEDAU CYFREDOL

Dyledwyr 4 669,556 725,943

Arian dan ofal bancwyr 5 1,881,694 1,631,734

2,551,250 2,357,677

CREDYDWYR symiau sy'n ddyledus o fewn blwyddyn -669,279 -923,061

ASEDAU CYFREDOL NET 1,881,971 1,434,616

ASEDAU NET 6,793,168 6,301,115

CRONFEYDD

Cronfeydd anghyfyngedig 6

Cronfa gyffredinol 3,882,363 3,823,630

Cronfa'r eglwysi 43,074 49,515

Cronfeydd cyfyngedig 7

Cronfa'r Eglwys Bererindod 4,809 5,066.00    

Cronfa Trawsnewid 264,741 0

Y DCSR, gynt 144,184 0

Cronfa Darllenwyr Lleyg yr Esgobaeth 5,844 5,433

Y Bwrdd Persondai 293,480 325,128

Cronfa'r Ymddiriedolaeth Addysg 1,063,622 981,352

Cronfa'r Eglwys Gadeiriol 388,291 381,284

Gweddwon, Amddifaid a Dibynyddion 299,856 295,959

Cronfa Ruth Roberts 192,287 198,190

Cronfa Mrs B J M Smith 114,870 118,397

Cronfa De-Orllewin Tanganyika 7,149 25,843

Cronfeydd gwaddol 8

Cronfa Winifred I Thomas 88,598 91,318

6,793,168 6,301,115
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CYFRIFON BLYNYDDOL, Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 31 RHAGFYR 2015 

 

NODIADAU 

1. Grant Bloc gan Gorff y Cynrychiolwyr 

Dyrennir hyn yn erbyn gwariant, fel a ganlyn: 

      £ 

Costau clerigion      780,926 

Yr Eglwys Gadeiriol      30,000 

Bwrdd y Persondai     210,000 

Treuliau Aelodau’r Corff Llywodraethol   10,936 

 

Gweddwon, Amddifaid a Dibynyddion     7,000 

Cofrestrydd yr Esgobaeth     24,260 

 

CYFANSWM                     1,063,122 

             

2. Costau Clerigion 

 

Mae hyn yn cynnwys cyflogau Clerigion, Pensiwn a Chyfraniadau Yswiriant 

Gwladol y cyflogwr, y Dreth Gyngor ar ran Clerigion, darpariaeth ar gyfer 

marwolaeth wrth wasanaethu, bwrsariaethau a grantiau a darpariaeth 

Benthyciad Tai i Glerigion wedi ymddeol. 

 

3. Buddsoddiadau 

 

Mae gwerth y buddsoddiadau yn cael ei ddangos ar dudalen 13.  Mae’r 

Bwrdd Cyllid yn nodi bod gwerth ei gronfeydd wrth gefn wedi dangos 

gwelliant cymedrol yn 2015 wrth i farchnadoedd ariannol y byd sefydlogi. 

Fodd bynnag, mae cyfraddau llog isel ar fondiau a daliadau arian parod yn 

parhau i gael effaith negyddol ar lefelau incwm. 

 

4. Dyledwyr                                                         £ 

 

Cyfran y plwyf heb ei dalu sy’n daladwy gan blwyfi  428,599  

Dyledwyr eraill        128,457 

Benthyciadau Tai Clerigion      112,500 

                                                                                        669,556 

 

5. Arian dan ofal bancwyr            

 

Cyfanswm yr arian mewn llaw ar ran plwyfi   £387,167  
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6. Cronfeydd anghyfyngedig 

 

a.  Mae'r Gronfa Gyffredinol yn cynnwys arian o fuddsoddiadau’r Bwrdd 

Cyllid ar gyfer y prif ddiben o ariannu cenhadaeth a gweinidogaeth yr 

eglwys yn yr esgobaeth.  

 

b.  Mae Cronfa’r Eglwysi wedi ei dyrannu gan y Bwrdd Cyllid i roi cymorth 

gydag adfer eglwysi yn yr esgobaeth. 

 

7. Cronfeydd cyfyngedig 

 

a. Mae Cronfa’r Eglwysi Pererindod yn cael ei gweinyddu i gyllido 

cynnal a chadw eglwysi pererindod yn yr esgobaeth. 

b. Y Gronfa Trawsnewid 

c. Y DCSR, gynt 

d. Mae Cronfa Darllenwyr Lleyg yr Esgobaeth yn cael ei gweinyddu ar 

ran y Darllenwyr Lleyg. 

e. Mae Cronfa’r Bwrdd Persondai yn cael ei gweinyddu i gyllido'r 

gwaith atgyweirio a chynnal a chadw ar bersondai.  

f. Mae Cronfa’r Ymddiriedolaeth Addysg yn cynnwys arian at 

ddibenion addysg statudol, dan adran 2 Deddf Addysg 1944.  

g. Mae Cronfa’r Eglwys Gadeiriol yn cael ei gweinyddu fel 

ymddiriedolaeth gan y Bwrdd Cyllid ar gyfer cynnal yr Eglwys 

Gadeiriol. 

h. Mae Cronfa’r Gweddwon, Amddifaid a Dibynyddion yn cael ei 

gweinyddu fel ymddiriedolaeth gan y Bwrdd Cyllid i gefnogi 

gweddwon clerigion yr Esgobaeth a gweddwon, amddifaid a 

dibynyddion. 

i. Mae Cronfa Ruth Roberts yn cael ei gweinyddu fel ymddiriedolaeth 

gan y Bwrdd at ddibenion hyfforddi ar gyfer yr offeiriadaeth.  

j. Mae Cronfa BJM Smith yn cael ei gweinyddu fel ymddiriedolaeth 

gan y Bwrdd er budd clerigion wedi ymddeol. 

k. Mae Cronfa De-orllewin Tanganyika yn cael ei gweinyddu gan y 

Bwrdd er mwyn gwella gweinidogaeth a chenhadaeth y ddwy 

esgobaeth. 

 

8. Cronfeydd gwaddol 

 

Caiff Cronfa W I Thomas ei gweinyddu fel ymddiriedolaeth gan y Bwrdd, 

gyda’r incwm er budd Plwyf Rhosllannerchrugog. 
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Y Grŵp Llywio Datblygu 
 

Y Barchedig Ddr Manon Ceridwen James – Cyfarwyddwr Gweinidogaeth 
 

Tuag at Weinidogaeth a Rennir 
 

Ers ffurfio'r grwpiau llywio, mae’r geiriau hyn o bedwaredd pennod yr Epistol 

at yr Effesiaid wedi ffurfio cefndir ein ffordd o feddwl ac ymarfer: 

 

Effesiaid 4: 11-13 A dyma'i roddion: rhai i fod yn apostolion, rhai yn 

broffwydi, rhai yn efengylwyr, rhai yn fugeiliaid ac yn athrawon, i 

gymhwyso'r saint i waith gweinidogaeth, i adeiladu corff Crist. Felly y 

cyrhaeddwn oll hyd at yr undod a berthyn i'r ffydd ac i adnabyddiaeth 

o Fab Duw. Y nod yw dynoliaeth lawn dwf, a'r mesur yw'r 

aeddfedrwydd sy'n perthyn i gyflawnder Crist.  

 

Ein rôl fel grŵp llywio yw darparu adnoddau i 

feithrin disgyblaeth aeddfed yn ein heglwysi. Mae 

hynny'n golygu dirnadaeth a hyfforddiant i 

weinidogion, sy’n aml yn dod yn ffocws i’n 

gwaith, er mai’r nod bob amser yw adeiladu corff 

cyfan Crist, er mwyn gwasanaethu'r byd. 

 

Eleni, daeth Tracey White a gwaith y Fforwm 

Hyfforddi yn rhan ffurfiol o'n cylch gwaith. Rydym yn croesawu'r symudiad 

hwn gan ei fod yn ymwreiddio ein hymrwymiad i weinidogaeth a rennir 

ymhellach, ac yn ein hatgoffa yn gyson bod ein holl ddoniau – yn rhai 

ymarferol, yn ymwneud ag arweinyddiaeth neu'r weinidogaeth ffurfiol, yn 

hanfodol ar gyfer gweinidogaeth a chenhadaeth ein heglwysi.  

 

Dirnadaeth yr Esgobaeth o Weinidogaethau 

 

Mae diwrnodau dirnadaeth yr esgobaeth wedi dod yn rhan bwysig o'r broses 

ddirnadaeth erbyn hyn. Mae hyn yn cynnwys archwilio galwedigaethau nid 

yn unig ordinandiaid a darllenwyr lleyg ond gweinidogaethau lleyg 

trwyddedig eraill, fel efengylydd a bugail. Maes o law, rydym yn gobeithio 

gallu dirnad gweithwyr plant, ieuenctid a theulu a gweinidogion lleyg eraill. 

Mae proses ar gyfer cyfathrebu hyn, ac adnodd ysgrifenedig sy’n cael ei 

ddatblygu yn enwedig, yn un o'n blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn a 

ddaw. 
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Rydym wedi cynnal diwrnodau hyfforddi ar gyfer Cynghorwyr 

Galwedigaethol ac Dewiswyr Esgobaethol eleni ac wedi cynyddu nifer y 

bobl sy'n gwasanaethu yn y swyddi hyn. Mae gwaith y Cynghorwyr 

Galwedigaethau yn hanfodol, nawr bod gennym oddeutu 44 o bobl yn 

archwilio eu galwedigaeth. Y rhagamcanion presennol yw y bydd gennym 

bedwar unigolyn a fydd yn cael eu hordeinio'n ddiacon yn 2017 a phump yn 

2018. Bydd o leiaf wyth ymgeisydd yn dechrau hyfforddi ar gyfer 

gweinidogaeth leyg neu ordeiniedig yn y flwyddyn academaidd sydd i ddod 

(2016-17), gyda phedwar arall yn cael eu dirnad mewn pryd ar gyfer 

dechrau eleni o bosibl. Mae chwech yn cael eu hyfforddi ar hyn o bryd.  

 

Mae'r cynnydd mewn galwedigaethau yn golygu ei bod yn bwysig bod y 

prosesau dirnadaeth yn rhedeg yn esmwyth. Yn dilyn proses ddethol, mae 

Jackie Feak wedi cael ei phenodi’n weinyddwr, gan weithio cyfwerth â dau 

ddiwrnod llawn yr wythnos. Mae hi hefyd wedi bod yn rhan o sefydlu a 

rhedeg bwrdd taleithiol rhanbarthol (gydag esgobaeth Bangor) ym mis 

Mehefin i ymgeiswyr ar gyfer gweinidogaethau lleyg ac ordeiniedig lleol. 

 

Galwedigaethau Pobl Ifanc 

 

Mae’r Parchedig Alex Mayes wedi derbyn rôl Swyddog Galwedigaethau 

Ifanc, ac mae wrthi’n sefydlu grŵp i ymchwilio i ffyrdd o ddatblygu 

galwedigaethau pobl ifanc ar gyfer y dyfodol yn ein hesgobaeth. Bydd y 

grŵp hwn yn adrodd ar brosiectau posibl sydd â goblygiadau cyllido erbyn 

diwedd 2016. 

 

Padarn Sant a Hyfforddiant Gweinidogaethol 

 

Daw'r Sefydliad Padarn Sant i fodolaeth ar 1 Gorffennaf 

2016 pan ddaw’n gyfrifol am hyfforddi gweinidogion 

lleyg ac ordeiniedig ar gyfer yr Eglwys yng Nghymru. 

Bydd yn cael ei leoli ar safle Coleg Mihangel Sant (sydd 

yn awr yn dod yn ganolfan, ar wahân i'r sefydliad 

hyfforddi) a'r Prifathro cyntaf yw'r Parchedig Dr Jeremy 

Duff, ysgolhaig Testament Newydd a chyn-offeiriad plwyf yn Lerpwl. Bydd 

gan Padarn Sant yr hyn a fydd yn cyfateb i swyddog hyfforddi llawn amser yn 

gweithio ym mhob esgobaeth, ac rydym newydd benodi Glen Lund i weithio 

ochr yn ochr â Richard Hainsworth i fod yn 'Padarn Sant yn Llanelwy'. Bydd 

Manon Ceridwen James, ynghyd â Chyfarwyddwyr eraill y Weinidogaeth yn 

y Dalaith yn eistedd ar Gyngor Rheolaeth Padarn Sant. 
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Mae sefydlu Sefydliad Padarn Sant yn gam mawr o ran buddsoddi mewn 

hyfforddiant ar gyfer datblygu Ardaloedd Cenhadaeth a Golwg 2020 ar 

draws yr Eglwys yng Nghymru, gan gynnig nifer o ffyrdd amrywiol o arfogi 

pobl i wasanaethu Duw yn eu cymunedau. Bydd clerigwyr cyflogedig yn 

parhau i gael eu hyfforddi yng Nghanolfan Mihangel Sant er y bydd 

dewisiadau ar gyfer hyfforddiant dull cymysg. Bydd hyfforddiant ar gyfer 

gweinidogaethau lleyg a gweinidogaethau ordeiniedig hunangynhaliol yn 

cael eu cyflwyno'n lleol i raddau helaeth. Corff dilysu’r cyrsiau academaidd 

fydd y Drindod Dewi Sant (a Phrifysgol Caerdydd ar gyfer rhaglenni ôl-

raddedig).  

 

Addysg Weinidogaethol Gychwynnol (IME) blynyddoedd 3-7 a 

Datblygiad Gweinidogaethol Parhaus 

 

Mae'r curadiaid wedi bod yn cwrdd yn rheolaidd 

gyda Manon fel y swyddog IME 3-7 i adolygu eu 

cynnydd ac i gymdeithasu. Ymysg yr hyfforddiant 

maen nhw wedi ei wneud gyda'i gilydd, maen 

nhw wedi bod yn edrych ar 'les' a hyfforddiant ar 

gadeirio cyfarfodydd. Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith maen nhw’n ei wneud yn 

awr yn cael ei gyfeirio ganddyn nhw eu hunain ac maen nhw’n casglu 

portffolio i ddangos tystiolaeth o’u haddysg wrth iddyn nhw symud o 

hyfforddiant cychwynnol naill ai tuag at orffen IME neu at swydd â 

chyfrifoldeb. 

 

Mae nifer o sesiynau Datblygiad Gweinidogaethol 

Parhaus (CMD) wedi cael eu cynnig fel rhan o'r 

Rhaglen Hyfforddi gyda'n Gilydd cyffredinol, gan 

gynnwys sesiynau ar Addoli Creadigol yn Gymraeg 

(am y tro cyntaf, sesiwn wedi ei chynnal yn gyfan gwbl 

drwy gyfrwng y Gymraeg gyda chyfieithu ar y pryd i rai 

di-Gymraeg), Bod yn Glerigion Digon Da gydag Emma 

Percy a Chenhadaeth a Gweinidogaeth gyda Pam Smith. 

 

Mae rhaglen amrywiol yn cael ei chynllunio ar gyfer y gynhadledd 

deirblynyddol i glerigion yn 2017 sy’n cael ei chynnal yn Rhydychen ym mis 

Medi, a’r thema gyffredinol fydd arweinyddiaeth. Ymhlith y siaradwyr a 

drefnwyd yn barod mae’r Gwir Barchedig Steven Croft, sef Esgob 

Rhydychen, a'r darlledwr Angela Tilby. O ganlyniad i'r gynhadledd breswyl, 

bydd darpariaeth CMD yn 2017 yn canolbwyntio ar gasglu clerigion a 
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gweinidogion ynghyd mewn Archddiaconiaethau ar gyfer ddyddiau tawel 

er mwyn cael adnewyddiad ysbrydol. 

 

Rydym wedi bod yn gweithio gyda'r 

Ganolfan Rheolaeth yng Ngholeg 

Llandrillo/Prifysgol Bangor ar gynllunio 

hyfforddiant ar gyfer Arweinwyr Ardaloedd 

Cenhadaeth. Yn ystod 2016 cawsom 

hyfforddiant ar gyfer Arweinwyr a Deoniaid Bro dan arweiniad Graham 

Archer o CPAS, a’n harweiniodd ni i feddwl am weledigaeth Feiblaidd ar 

gyfer y strategaeth. Rydyn ni hefyd wedi gweithio gyda nifer o ddarparwyr 

hyfforddiant (QA, 3dCoaching) yn ogystal â'r Dalaith ar hyfforddiant o 

ansawdd uchel, gan gynnwys annog, rheoli gwrthdaro ac iechyd a lles 

meddyliol 

 

Darllenwyr Lleyg 

 

Bu darllenwyr lleyg yn dathlu pen-blwydd eu rôl yn 150 oed eleni. Yn ystod 

Diwrnod y Darllenwyr Lleyg 2016 bydd dau ddarllenydd Lleyg newydd yn 

cael eu trwyddedu yn yr Esgobaeth a bydd dau yn trosglwyddo o Eglwys 

Lloegr, gydag un arall yn cael ei drwyddedu cyn y diwrnod hwn.   

 

 

Ysgrifenna Warden y Darllenwyr, y Parchedig Steven Green: "Mae darllenwyr 

yn parhau i gymryd eu materion proffesiynol a hyfforddiant o ddifrif ac yn 

cymryd rhan yn rheolaidd yn y rhaglen Hyfforddi gyda'n Gilydd yn ogystal ag 

adolygu eu gweinidogaethau eu hunain drwy’r Adolygiad Darllenwyr Lleyg. 

Rwy’n ddiolchgar am egni ac ymrwymiad y Bwrdd Darllenwyr sydd wedi 

cyfarfod yn ffyddlon drwy'r flwyddyn ac i'n Hysgrifennydd Darllenwyr Lleyg, 

Brian Churchill. 

 

Yn y flwyddyn hon o ddathlu, bydd Esgobaeth Llanelwy wedi bod yn gyfrifol 

am yr addoliad ym Mhenwythnos Taleithiol y Darllenwyr Lleyg, a thema'r 

addoliad yw 150 o flynyddoedd, pererindod drwy Weinidogaeth y Gair a 

Gofal Bugeiliol". 
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Ysbrydolrwydd 

 

Cafodd gwaith Ysbrydolrwydd yn yr esgobaeth hwb eleni 

yn sgil cyfnod preswyl Mark Yaconelli. Mae llinyn ffurfiant 

ysbrydol ei waith yn digwydd mewn sesiynau wythnosol ac 

yn edrych ar wahanol ffurfiau ac ymadroddion gweddi 

a’u cysylltiad â bywyd bob dydd. 

 

Mae Coleg y Cyfarwyddwyr Ysbrydol hefyd wedi bod yn 

gweithio gyda Mark er mwyn datblygu dealltwriaeth mwy 

penodol o'u rôl ac anghenion hyfforddi yn y dyfodol.  

 

Mae'r Coleg Cyfarwyddyd ysbrydol yn mynd ati i geisio cyfleoedd newydd ar 

gyfer recriwtio a hyfforddi, ymchwilio i gysylltiadau ag esgobaethau eraill, ac 

ymgysylltu â nifer cynyddol o geisiadau am gymorth gan gyfarwyddwr, sydd 

ynddo'i hun yn arwydd bod sylw i’r bywyd ysbrydol yn dod yn rhan fwy 

canolog o fywyd yr Eglwys. 

 

Mae'r fenter Tyfu’n Ddyfnach mewn Gweddi wedi cael ei chroesawu ac 

mae yna awydd i lunio'r gwaith hwn ymhellach drwy adeiladu ar syniadau 

Mark Yaconelli, gwaith allgymorth Beuno Sant a grwpiau allweddol eraill. 

 

Strategaeth Hyfforddi 

 

Rydyn ni wedi bod yn gweithio ar strategaeth bum mlynedd i fynd i'r afael ag 

anghenion hyfforddi a datblygu galwedigaethau o fewn Ardaloedd 

Cenhadaeth. Cafodd y strategaeth ei thrafod mewn synod clerigwyr a’i 

mireinio ymhellach yn dilyn ymgynghoriad ag Arweinwyr Ardaloedd 

Cenhadaeth. O 2017 ymlaen byddwn yn ymweld â phob Ardal Genhadaeth 

yn eu tro i weithio yn y lle cyntaf gyda'r Cynadleddau Ardal Genhadaeth ac 

yna eglwysi ar nodi anghenion hyfforddi. Fel arwydd o'n hymrwymiad i waith 

tîm, mae'n bwysig ein bod ni’n gweld anghenion hyfforddi yng nghyd-destun 

pob Ardal Genhadaeth, a'r doniau a’r sgiliau sydd eisoes yn bresennol. 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Manon Ceridwen James, 

Cyfarwyddwr Gweinidogaeth: Manoncjames@churchinwales.org.uk 



Adroddiad Blynyddol - 2016 Tudalen 21 

 

Y Grŵp Llywio Ymgysylltu 

Sarah Wheat – Swyddog Ymgysylltu’r Esgobaeth 
Sefydlwyd y Grŵp Llywio Ymgysylltu gan Gynhadledd Esgobaethol 2012 er 

mwyn ysgogi a darparu adnoddau i eglwysi ac aelodau'r eglwys ar gyfer 

siarad a gweithredu’r efengyl yn y byd drwy: 

 

 alluogi plwyfi i fyfyrio’n ddiwinyddol ar y byd lle maen nhw’n byw 

ynddo ac ar eu cenhadaeth i lefaru’r efengyl 

 darparu ysgogiad ar gyfer yr esgobaeth i ymwneud â materion 

cymdeithasol 

 gwneud cysylltiadau ag arfer gorau ar draws y Deyrnas Unedig 

 cefnogi Cristnogion yn eu gweithle, yn eu hymddeoliad, yn eu gwaith 

gwirfoddol ac yn eu diweithdra. 

Fel grŵp rydyn ni wedi edrych yn gyson i sicrhau bod 

aelodau'r Grŵp Llywio yn berthnasol ac yn frwd dros y gwaith 

rydyn ni’n ei wneud. Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu 

Josh Smith, Efengylydd Arloesol, i'n grŵp i weithio fel rhan o'r 

bartneriaeth newydd rhwng Byddin yr Eglwys a'r Eglwys yng 

Nghymru yn y Ganolfan Genhadaeth yn Wrecsam. 

 

Dyma aelodau’r grŵp: 

 

Alison Williams Warden yn Llanfair Dyffryn Clwyd ac uwch reolwr yn Tata 

Steel fel Cadeirydd 

Peter Pike Archddiacon Maldwyn 

Buzz Squires Gweithiwr Adnoddau Dynol wedi ymddeol fel hwyluswr 

Sarah Wheat Swyddog Ymgysylltu 

Heather Fenton Ymgynghorydd Bywyd Gwyllt yr Esgobaeth 

Rocky Bateman Efengylydd Trwyddedig 

Martin Snellgrove Ficer grŵp Corwen – Cynrychiolydd y Pwyllgor Sefydlog 

a Swyddog Eciwmeniaeth 

Ros Crawford Arweinydd ar faterion De Orllewin Tanganyika a 

Swyddog Casgliad yr Esgobaeth 

Josh Smith Efengylydd Arloesol – Byddin yr Eglwys 

Sian Syme Rheolwr True Food Café ac aelod o Eglwys Sant Ffransis, 

Sandycroft 

Jennie Willson Mentor Trawsnewid 

Er nad oes gennym aelod parhaol o'r grŵp gyda ffocws ar Ecoleg Dynol, 
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rydym yn ffodus bod cynrychiolwyr CHASE yr Esgobaeth, y Parchedig Andrew 

Sully a Jonathan Abbatt, yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r grŵp yn 

rheolaidd am eu gwaith a’u bod nhw ar gael i'r grŵp fel ymgynghorwyr. 

 

Nododd y grŵp ei themâu allweddol fel: 

 

 Cynaliadwyedd / Ecoleg Dynol 

 Cynhwysiant 

 Cyfiawnder 

 Cyfathrebu / Efengylu 

 

Y nod yw creu gweledigaeth strategol lle byddai'r Esgobaeth mewn sefyllfa 

well i ymateb i'r materion sy'n ymwneud â'r byd o'n cwmpas, a byddai 

Ardaloedd Cenhadaeth yn cael adnoddau digonol a’u herio i ymgysylltu â'u 

cymunedau lleol fel estyn ein ffydd efengyl am allan. 

 

Bu 2016 yn flwyddyn gyffrous yn barod, gyda sylw ar les meddyliol ac 

ysbrydolrwydd yn ogystal â chyfnod preswyl chwe mis Mark Yaconelli fel 

Cenhadwr Preswyl.    

 

Dyma farn ein Cadeirydd, Alison Williams, am waith y grŵp ar ôl iddi 

gwblhau ei blwyddyn gyntaf fel Cadeirydd: Mae'r flwyddyn sydd i ddod yn 

argoeli i fod yn flwyddyn gyffrous wrth i ni weld rhagor o Eglwysi ac 

Ardaloedd Cenhadaeth yn ymgysylltu â'u cymunedau i nodi a gweithredu 

Golwg 2020. Byddwn yn ceisio cefnogi hyn drwy rannu a dysgu ar draws 

prosiectau amrywiol fel Prosiect yr Aelwyd, Gobaith a Dyfodol a’r Gweithgor 

Deall Dementia, i enwi dim ond rhai pethau. 

 

Dyma Jennie Willson, Mentor Trawsnewid, yn dweud wrthym am ei phrofiad o 

weithio gyda phobl ein hesgobaeth yn y rôl hon: Mae’r holl Ardaloedd 

Cenhadaeth sy’n datblygu yn cael eu hadroddiadau eu hunain ac mae 

llawer o waith dysgu sy’n gyffredin rhyngddyn nhw. Rwy’n credu fod gan yr 

esgobaeth, ac yn enwedig y grwpiau llywio, rôl bwysig iawn yn awr wrth nodi 

rhai o'r themâu allweddol hyn a darparu cymorth i Ardaloedd Cenhadaeth 

fynd i'r afael ag unrhyw rwystr a symud ymlaen. 

 

Fel y Grŵp Llywio Ymgysylltu, bydd angen i ni ystyried sut gallwn gefnogi'r 

eglwys i 'ymgysylltu' â chymunedau. Roedd llawer o barodrwydd ymysg y 

bobl y bûm i’n gweithio gyda nhw ac mae gwaith gwych yn cael ei wneud, 

ond mae llawer o gwestiynau hefyd am yr hyn a fyddai'n gweithio a beth 

ddylen ni ei wneud. Roedd rhywfaint o rwystredigaeth gan bobl a oedd wedi 
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ceisio yn y gorffennol ond nad oedd pethau wedi gweithio bryd hynny. 

 

Dyma fyfyrdodau’r Archddiacon Peter Pike ar y symudiad tuag at Ardaloedd 

Cenhadaeth a'r llawenydd a'r heriau a all ddod i ganlyn hynny: Gallai 

adroddiadau’r Mentor Trawsnewid roi syniad da i’r grwpiau llywio am y bobl 

maen nhw’n eu gwasanaethu. Y mae hefyd yn gyfle i gynnig cefnogaeth 

ragweithiol a helpu pobl ledled yr esgobaeth i ddeall rôl y grwpiau llywio a 

rhyngweithio mwy â nhw. 

 

Gan fod ein cymunedau eglwysig yn symud i fod yn Ardaloedd Cenhadaeth 

drwy weddill y flwyddyn hon, efallai y byddwn yn cael ein temtio i 

ganolbwyntio ein holl egni ar y manylion ynghylch sut bydd ein bywyd 

newydd gyda'n gilydd yn gweithio’n ymarferol. Mae hyn yn bwysig. Ond 

rydym ni yn y Grŵp Llywio Ymgysylltu hefyd yn credu na allai'r amser fod yn 

well i’n Cynadleddau Ardal Cenhadaeth newydd fod yn feiddgar wrth 

ymateb ac estyn allan at y cymunedau maen nhw’n ceisio eu gwasanaethu. 

Er ei bod yn ddealladwy y gall rhai pryderon fod am y dyfodol yn ystod y 

cyfnod hwn o newid, mae'n iach edrych tuag allan. Bydd awydd 

gwirioneddol i wneud hyn yn cael ei fendithio. 

 

Cysylltwch â Sarah Wheat neu unrhyw un o aelodau 

ein Grŵp Llywio Ymgysylltu os ydych chi’n teimlo y 

gallem eich helpu chi i feddwl am ffyrdd gwahanol o 

ymwneud â phobl ar draws eich ardal. Efallai y bydd 

eich syniadau cychwynnol yn betrus, ond efallai y 

byddwn yn gallu rhoi rhai awgrymiadau ymarferol i chi wrth i chi barhau i 

estyn allan mewn ffyrdd syml. 

 

Dyma rai o brofiadau Rocky Bateman, Efengylydd Trwyddedig, yn meithrin 

cysylltiadau â'r gymuned o amgylch Sant Ffransis yn Sandycroft: Cafodd y 

True Food Café yn Sandycroft ei sefydlu tua dwy flynedd a hanner yn ôl, ac 

rydyn ni wedi meithrin criw o gwsmeriaid rheolaidd. Y weledigaeth oedd 

gennym ni’n wreiddiol oedd datblygu’r caffi i allu cysylltu â grwpiau yn y 

gymuned, ond nid yw hyn wedi digwydd hyd yma. Rydyn ni wedi bod yn 

brysur yn rhedeg y caffi, a gan mai’r un rhai sy’n gwneud popeth, mae hynny 

wedi mynd yn anghynaladwy. Mae pobl yn dechrau ymddiried ynom ni; yn 

aml, ni yw’r man galw cyntaf am gymorth yn ôl y sôn; rydyn ni’n meithrin 

cysylltiadau, ond mae'n cymryd llawer mwy o amser nag yr oeddem wedi ei 

feddwl yn wreiddiol. Felly, wrth i ni feddwl beth yw’r peth gorau i'w wneud, 

rydyn ni’n newid y Caffi Dydd Mawrth i sesiwn alw heibio, gan ein galluogi ni i 

dreulio amser mewn gweddi i weld beth mae Duw eisiau i ni ei wneud. 
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Nid oes cywilydd mewn stopio neu newid rhywbeth, waeth pa mor agos 

ydyw at ein calonnau. Os yw wedi ateb ei ddiben, efallai fod yn rhaid iddo 

farw er mwyn galluogi genedigaeth rhywbeth gwell. Os gallwn weld popeth 

fel cromlin ddysgu, byddwn yn parhau i dyfu a symud ymlaen. 

 

Dywed Sarah Wheat, ein Swyddog Arweiniol ar gyfer y grŵp a'r Swyddog 

Ymgysylltu, am y gwaith mae hi'n ei wneud i annog eglwysi i ymgysylltu â'u 

cymuned ac â materion cyfiawnder cymdeithasol: Os ydym am ymgysylltu 

â'r rhai sydd y tu allan i'n heglwysi, rhaid i ni yn gyntaf oll feithrin perthynas i 

ddeall eu hanghenion cymdeithasol ac ysbrydol a dod o hyd i ffyrdd o 

ddiwallu'r anghenion hyn. Mae'n rhaid i ni droi ein sylw draw oddi ar 

gadwraeth eglwysig i drawsnewid cymunedau, a dangos empathi a 

dealltwriaeth tuag at y rhai sydd y tu mewn a'r tu allan i'n heglwys. 

 

Gall hyn ymddangos yn dasg frawychus na fydd yr un ohonom yn teimlo’n 

barod i’w gwneud, ond mae yna bethau syml y gallwn ni i gyd eu gwneud i 

feithrin cysylltiadau mwy effeithiol â phobl eraill. Mae dwy raglen gadarnhaol 

ar gael yn ein hesgobaeth sydd wedi eu cynllunio i gefnogi hyn, sef 'Prosiect 

yr Aelwyd' a hyfforddiant 'Gobaith a Dyfodol'. 

 

Mae ein Cenhadwr Preswyl ysbrydoledig Mark Yaconelli 

wedi dod â hyfforddiant 'Prosiect yr Aelwyd' i'n 

hesgobaeth. Mae hyn yn galluogi’r rhai sy’n bresennol i 

gynllunio eu digwyddiad adrodd straeon cymunedol eu 

hunain sydd wedi eu cynllunio i gryfhau cysylltiadau drwy 

gelfyddyd adrodd straeon personol, sy'n cynyddu tosturi a 

chysylltiad ag eraill. 

 

Rydym yn parhau i gynnig y cwrs hyfforddi 'Gobaith a Dyfodol’ i helpu 

eglwysi fod yn fwy hyderus wrth ymgysylltu â'u 

cymunedau ac eglwysi eraill yn eu Hardal 

Genhadaeth. Nod y cwrs yw dyfnhau a 

chryfhau ffydd aelodau'r Eglwys drwy ddysgu 

ffyrdd newydd o astudio a phrofi’r Beibl. Mae'n 

annog eglwysi i gael gweledigaeth a 

brwdfrydedd i weithio gyda'u cymunedau. Mae'r cwrs yn arfogi aelodau 

eglwysi gydag amrywiaeth o offer a sgiliau, gan eu galluogi nhw i 

ddarganfod y potensial sydd ganddyn nhw i gydweithio a rhannu 

adnoddau. Erbyn hyn mae gennym hwyluswyr yn ein hesgobaeth sy’n gallu 

cynnig yr hyfforddiant hwn. Fe ddôn nhw i'ch Ardal Genhadaeth i gyflwyno'r 
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cwrs a chynnig cymorth parhaus wrth i chi roi'r 

hyfforddiant ar waith. 

 

Bwyd yn ystod y gwyliau 

Mae'r grŵp llywio wedi parhau i weithio i gefnogi nifer o 

fentrau yn yr esgobaeth er mwyn helpu i lenwi'r bwlch o 

ran darpariaeth bwyd sy'n bodoli yn achos llawer o blant 

yn ystod y gwyliau. Fel grŵp, rydyn ni’n awyddus i ddangos bod yr Eglwys yn 

malio, ac fel mynegiant o'n gwerthoedd Cristnogol yn awyddus i helpu er 

mwyn dod â'r bwlch newyn yn ystod gwyliau, sy'n effeithio ar gymaint o 

blant, i ben. Mae hyn bellach yn cynnwys gweithio ar brosiect peilot a 

gefnogir gan Lywodraeth Cymru a chynghorau lleol i ddarparu rhywfaint o 

ddarpariaeth ar gyfer plant sy’n cael eu heffeithio yn ystod gwyliau ysgol. 

 

Blaenoriaethau 

Mae ein Grŵp Llywio ymroddedig yn parhau i edrych ar y blaenoriaethau 

rydyn ni’n teimlo bod yn rhaid i ni weithio arnyn nhw: 

 

Cyfiawnder Datblygu enghreifftiau o arferion gorau ar gyfer plwyfi i edrych 

ar ffyrdd o gefnogi cyfiawnder cymdeithasol a chyfiawnder 

byd-eang.   

 Hyfforddiant ar gyfer y rhai sydd eisiau ymgysylltu'n rhagor â 

chymunedau a materion cymdeithasol.   

 Datblygu gweithio cydgysylltiedig rhwng grwpiau ac eglwysi 

gyda chynrychiolydd o bob ardal genhadaeth. 

Cynhwysiant Annog pobl drwy hyfforddiant a digwyddiadau i gryfhau eu 

perthynas â'r gymuned.  

 Annog eglwysi i fod yn hygyrch i bawb drwy greu dogfen i 

gefnogi eglwysi i fod yn fwy hygyrch i bawb yn eu cymuned. 

Ecoleg 

Dynol 

Gweithio'n agos gyda'n cynrychiolwyr Esgobaethol ar CHASE 

(Yr Eglwys yn Gweithredu dros Gynnal yr Amgylchedd) a 

rhannu a chefnogi eu gwaith. 

Efengylu Llunio pecyn cymorth ar gyfer Datgloi ein Potensial fel 

dalennau rhydd ac fel llyfr. 

 Gwreiddio hyfforddiant arweinyddiaeth ar gyfer Ardaloedd 

Cenhadaeth.   

 Parhau i weithio gyda'r Grŵp Diddordeb Mynegiadau Ffres i 

ddatblygu adnoddau i’w rhannu gydag Ardaloedd 

Cenhadaeth 

 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Sarah Wheat, Swyddog Ymgysylltu: 

Sarahwheat@churchinwales.org.uk 
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Y Grŵp Llywio Meithrin 
Rosalind Williams – Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes  

 

Rôl y Grŵp Llywio Meithrin yw adlewyrchu pwrpas Duw, gan feithrin 

datblygiad ffydd ac ysbrydolrwydd plant, pobl ifanc ac oedolion. Ei nod yw 

'Ysbrydoli a Meithrin Disgyblion'. 

Mae'r grŵp wedi croesawu tri aelod newydd, a ymunodd ym mis Tachwedd 

2015: 

 Y Parchedig Elaine Atack 

 Marion Hughes  

 Martyn Joy  

Mae tri o’n haelodau wedi rhoi’r gorau i’w gwaith gyda ni: 

 Stephen Hayes 

 Y Barchedig Mary Stallard  

 Canon Nia Morris 

Rydyn ni’n diolch iddyn nhw am eu hymrwymiad a’u cyfraniad at y grŵp. 

 

Caplaniaeth 

Bu hyn yn fater a gafodd sylw eleni. Mae Ruth Holden wedi cael ei phenodi’n 

Gydlynydd Caplaniaeth yng Ngholeg 

Cambria ac mae wedi ei lleoli yn Wrecsam. 

Fe wnaeth y Parchedig Martin Batchelor 

drefnu Cynhadledd Caplaniaeth ar ran y 

grŵp yng Ngholeg Cambria. Y prif siaradwr 

oedd y Parchedig Garry Neave, 

Ymgynghorydd Cenedlaethol Eglwys Loegr 

ar Addysg Bellach, ar y testun 'Dehongli a 

Delweddu:. Caplaniaeth a Chenhadaeth.' Y sgwrs honno oedd yr 

uchafbwynt i lawer o'r cyfranogwyr, ac fel y dywedodd un, "Siaradwr 

Ysbrydoledig. Ymarferol. Diwinyddol. Realistig. " 

Dilynwyd ei sgwrs gan sesiwn grwpiau, lle bu grwpiau bach yn archwilio'r 

cwestiynau "O ystyried yr hyn rydych chi’n ei wneud yn awr, sut allwn ni eich 

cefnogi chi?", "Sut gall yr eglwys leol gynorthwyo?" ac "O ystyried yr 

adnoddau angenrheidiol, sut gallem adeiladu caplaniaeth y dyfodol?"  

Rhoddodd hyn fewnwelediad gwych i'r hyn mae caplaniaid ei angen a 
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bydd yn sail i waith y grŵp o ran cynllunio strategol yn y dyfodol ar gyfer 

caplaniaeth.  

Er mwyn ysbrydoli a meithrin disgyblion, roedd y grŵp yn teimlo y dylai 

Caplaniaeth gael ei mewnosod yn well yn yr esgobaeth, ac na ddylai gael ei 

gweld fel menter Addysg Bellach (AB) neu fenter Addysg Uwch (AU) yn unig, 

ond fel rhywbeth a allai gyrraedd pob plentyn yn yr esgobaeth. 

Nodi’r cerrig milltir 

Teimlai'r Grŵp Llywio Meithrin fod angen alinio cerrig milltir litwrgaidd â 

digwyddiadau bywyd, nid dim ond bedydd, conffyrmasiwn a phriodas. Rhan 

allweddol o waith strategol ar gyfer y dyfodol fydd adolygu sut gall 

digwyddiadau bywyd a digwyddiadau’r eglwys ymuno, gan bontio'r cerrig 

milltir, ond nid rhai sacramentaidd yn unig. Y teitl dros dro yw Nodi’r Cerrig 

milltir: Duw mewn digwyddiadau bywyd. Bydd yn edrych ar amrywiaeth o 

ddigwyddiadau bywyd, gan gynnwys: anabledd, gadael cartref, salwch, 

mynd i’r brifysgol, ymddiheuro, a bydd yn ffurfio rhan o'r rhaglen waith yn y 

dyfodol. 

Ysgolion eglwys 

Mae hi wedi bod yn flwyddyn ffrwythlon i’r 

Adran Addysg. Roeddem yn falch iawn o 

groesawu Ysgol Esgob Morgan yn Llanelwy 

fel Ysgol Wirfoddol a Reolir newydd ar 1 

Medi 2015. 

Mae'r hyfforddiant newydd ar gyfer 

Ymwelwyr yr Esgob wedi ei gwblhau ac yn 

2016 bydd yn cael ei weithredu. Mae'r strwythur adrodd newydd gan 

Ymwelwyr yr Esgob yn gwella gwaith pob ysgol i gyflawni ei hargymhellion 

Adran 50 ac yn helpu i ymgorffori ei hethos unigryw.  Erbyn hyn mae gan bob 

ymweliad ffocws penodol a chyfle i ddatblygu.  

Mae newid yn rôl yr Awdurdod Lleol yn cael effaith ar yr esgobaeth wrth iddi 

barhau i gefnogi a meithrin ysgolion eglwys. Mae hyn wedi golygu cael 

cynrychiolaeth mewn nifer cynyddol o gyfarfodydd ar draws y chwe sir lle 

mae gennym ysgolion, ac adolygu sut rydyn ni’n gweithredu, gyda rhagor o 

bwyslais ar ddarparu rhagor o gymorth. 

Mae trosiant penaethiaid a recriwtio penaethiaid newydd yn parhau i fod yn 

her, ond mae ein hysgolion yn perfformio'n dda mewn cymhariaeth ag 

ysgolion lleol a chenedlaethol, fel y nodwyd mewn canlyniadau ESTYN a 

GWELLA. Bu llai o ymweliadau ESTYN / GWELLA yn ystod y flwyddyn 

academaidd hon, yn wahanol i 2015, wrth i ESTYN weithredu fframwaith ac 



Adroddiad Blynyddol - 2016 Tudalen 28 

 

amserlen newydd arolygiadau, ond rydyn ni’n parhau i fod yn barod gan y 

gall yr amserlennu fod yn anrhagweladwy. Mae cynllunio olyniaeth 

penaethiaid, monitro, gallu a chynhwysedd llywodraethwyr, rôl 

arweinyddiaeth system, cryfhau Addysg Grefyddol mewn ysgolion, ac addoli 

ar y cyd dan arweiniad disgyblion i gyd wedi bod yn feysydd gwaith eleni. 

Cynhaliwyd yr ail ddiwrnod hyfforddiant ysgol gyfan 

ym mis Ionawr. Gofynnir i bob ysgol Eglwys yn yr 

esgobaeth neilltuo un diwrnod hyfforddi staff i 

ddatblygu ei chymeriad Cristnogol. Daeth dros 180 o 

athrawon, penaethiaid a staff cymorth i’r digwyddiad 

hwn dan arweiniad Shahne Vickery, a oedd yn 

canolbwyntio ar Hyfforddiant, Adnoddau a Dathlu Plant fel Arweinwyr Addoli 

ar y Cyd, a Ffyrdd Ymarferol o Wreiddio’r Cwricwlwm mewn Gwerthoedd 

Cristnogol. Mae'r tîm addysg hefyd wedi hyfforddi Llywodraethwyr Sylfaen, 

arolygwyr Adran 50 ac wedi arwain sesiynau i ysgolion ar Werthoedd 

Cristnogol, Derbyniadau ac Addoli ar y Cyd. 

Blaenoriaethau ar gyfer addysg 

Mae’r blaenoriaethau ar gyfer 2017 yn cynnwys: 

 adolygu a gwella'r strategaeth gyfathrebu, a’r wefan. Datblygu Arolwg 

Cyflwr Adeiladau Ysgolion a Gallu a Chyfleusterau i bob ysgol. 

 adeiladu ysgol gynradd newydd yn y Trallwng mewn partneriaeth â 

Chyngor Sir Powys. 

 defnydd ehangach o'r maes llafur enwadol ar gyfer Addysg Grefyddol 

mewn ysgolion Gwirfoddol a Reolir 

 cyfrannu at a datblygu'n briodol y newidiadau yn y cwricwlwm drwy 

argymhellion yr Athro Donaldson yn Dyfodol Llwyddiannus. 

 

Mae Esgobaeth Llanelwy yn falch - fel y dylai fod - o'r cyfraniad y mae ei 

hysgolion yn ei wneud at addysg plant, ac mae’n dathlu gwaith rhagorol 

pawb sy'n gysylltiedig â chefnogi addysg. Mae 

disgwyliadau moesol ac academaidd uchel yn seiliedig ar 

werthoedd Cristnogol yn deillio o arweinyddiaeth a 

llywodraethu pwrpasol, a rhennir arfer da rhwng ysgolion 

a'r gymuned ehangach. 

Gwaith plant a phobl ifanc 

Gwelwyd twf gwirioneddol eleni o ran ein gwaith plant ac 

ieuenctid. Cynigiwyd llawer iawn o hyfforddiant a 

chymorth i nifer o weithwyr ieuenctid a phlant wrth i’r 
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esgobaeth symud ymlaen gyda Golwg 2020 ac Ardaloedd Cenhadaeth.   

Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys: 

 Eglwys Ieuenctid yr Esgobaeth – Mae’r eglwys hon wedi cyfarfod a 

symud o gwmpas yr esgobaeth ac wedi denu dros 50 o bobl ifanc. 

Bydd yn parhau i ehangu dros 2016. 

 Fforwm Ieuenctid Llanelwy - Mae'r grŵp hwn yn parhau i gyfarfod a 

chynghori'r esgobaeth ar bynciau amrywiol. Mae'r grŵp wedi tyfu ac 

mae bellach yn chwarae rhan flaenllaw gyda llais uchel ei barch ym 

mywyd yr esgobaeth. 

 Cefnogaeth i weithwyr Ieuenctid a Phlant – Mae mentrau rheolaidd 

wedi sefydlu erbyn hyn yng ngogledd a de’r esgobaeth, gyda thros 50 

o bobl yn bresennol yn y Brecwast Gweithwyr Ieuenctid a Phlant. Mae 

nifer o ddigwyddiadau hyfforddi sydd wedi eu 'teilwra' ar gyfer 

gweithwyr plant ac ieuenctid wedi cael eu cynnal, hefyd. 

 Mae nifer o deithiau preswyl wedi cael eu cynnal yn barod, gydag 

eraill wedi eu cynllunio ar gyfer eleni, gan gynnwys 'Penwythnos Mawr 

Oddi Cartref' Eglwys Ieuenctid Llanelwy, ‘Dwi’n byw mewn Ficerdy! 

Ewch â fi o’ma’ a phenwythnos oddi cartref y Fforwm Ieuenctid. 

Mae gwaith wedi cael ei wneud gyda phlwyfi ac Ardaloedd Cenhadaeth ar 

ddatblygu prosiectau newydd, gwneud cais am arian a chynnal gwaith 

presennol. 

Mae gwaith hefyd wedi datblygu gyda'r Tîm Datblygu Gweinidogol ar 

alwedigaethau gwaith plant ac ieuenctid, gan gynnwys dirnadaeth, 

hyfforddiant a gwaith cyflogedig posibl yn y dyfodol ar gyfer y rolau hyn yn yr 

Esgobaeth. Mae tri o bobl wedi cychwyn ar y broses hon eleni. 

Cyfnod preswyl Mark Yaconelli 

Un o uchafbwyntiau mawr eleni oedd y gwaith mae Mark Yaconelli wedi 

bod yn ei wneud gyda gweithwyr ieuenctid a phobl ifanc yr esgobaeth 

Prosiect disgyblaeth i bobl ifanc – Mae grŵp o tua 25 

o bobl ifanc yn cyfarfod ddwywaith y mis ar hyn o 

bryd i archwilio ffydd a chael hwyl. Mae'r sesiynau 

wedi cynnwys gwneud bara, chwarae cuddio, 

gwasanaethu'r gymuned, llinellau sip, eglwys goedwig 

a siarad â phobl doeth. Pan fydd Mark wedi gorffen, 

bydd y grŵp hwn, gobeithio, yn ffurfio cnewyllyn grŵp disgyblaeth a fydd yn 

parhau i weithio o fewn yr esgobaeth. 

Hyfforddiant Gweithwyr Ieuenctid Ardaloedd Cenhadaeth - Mae'r prosiect 

hwn yn gweithio gyda grŵp o tua 25 o bobl sy’n cyfarfod â Mark ddwywaith 
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y mis. Mae'r sesiynau wedi bod yn wirioneddol ysbrydoledig ac wedi 

grymuso’r grŵp i fynd ati o ddifrif i genhadu yn eu Hardaloedd Cenhadaeth. 

Er mwyn i waith Plant a Phobl Ifanc yr esgobaeth barhau i dyfu, mae’r 

esgobaeth yn edrych yn greadigol ar sut bydd yn dechrau cyflogi gweithwyr 

plant a phobl ifanc mewn mannau strategol i gefnogi gwaith lleol, 

gwirfoddolwyr a phobl ifanc.   

Dewch i weld 

 “Troes Iesu, ac wrth eu gweld yn canlyn, dywedodd wrthynt, "Beth yr 

ydych yn ei geisio?" Dywedasant wrtho, "Rabbi," (ystyr hyn, o'i gyfieithu, 

yw Athro) "ble'r wyt ti'n aros?" Dywedodd wrthynt, "Dewch i weld."   

Mae'r Grŵp Llywio Meithrin yn ei rôl strategol yn ymdrechu i ddatblygu 

cenhadaeth a gweinidogaeth gyda’r gwahoddiad "Dewch i weld" - dewch i 

ymuno ag Iesu ar y ffordd; dewch i weld ble mae'n aros a sut mae’n symud; 

dewch i eistedd gydag ef wrth fwrdd ac ymuno ag ef mewn sgwrs; rydych yn 

fy nghalw i’n ‘Rabbi’, felly dewch i wrando arna i’n addysgu a sgwrsiwch 

gyda mi pan fyddaf yn dod at y mannau anodd, a byddwch gyda mi pan 

fydd y nefoedd yn agor a phan fydd y golau yn llifo i mewn. 

Rydyn ni’n gwahodd pobl gyda’r geiriau “dewch i weld” ac wrth wneud 

hynny rydyn ni’n teithio gyda'n gilydd ar hyd ffordd ffydd. Ar adegau gall y 

ffordd hon fod ychydig yn anniben - yn union fel yr oedd Iesu a’r tîm cyntaf 

hwnnw o ddisgyblion, ond efallai y byddwn ni hefyd yn synnu ac yn syfrdan 

wrth weld yr hyn a all ymddangos drwy ras Duw.   

 

  

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Rosalind Williams, Cyfarwyddwr 

Addysg a Dysgu Gydol Oes: RosalindWilliams@churchinwales.org.uk 
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Golwg 2020 – Datgloi ein Potensial 

Y Parchedig Pam Powell – Cenhadwr Trawsnewid  
 

Erbyn hyn mae gan Golwg 2020 broffil uchel o fewn ein 

Hesgobaeth ac ar draws yr Eglwys yng Nghymru, ac 

mae'n amlygu ei hun mewn ffyrdd gwahanol ac 

unigryw.  

 

 

Ardaloedd Cenhadaeth a Mentoriaid Trawsnewid 

 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf bu cynnydd ym momentwm y newid o 

Ddeoniaethau i Ardaloedd Cenhadaeth (MA) ac mae pob Deoniaeth wedi 

mynd rhywfaint o’r ffordd, o leiaf, ar hyd y daith. Un o'r catalyddion newid fu 

cyflogi Mentoriaid Trawsnewid sydd wedi gweithio o fewn deoniaethau yn 

gwrando ar grwpiau o bobl ac yn myfyrio ar eu gweledigaethau ar gyfer y 

dyfodol, ynghyd â’u pryderon, eu gobeithion a'u hofnau. 

 

Mae pob Mentor wedi llunio adroddiad gydag Argymhellion ar gyfer y 

deoniaethau. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn ymwneud â gweinidogaeth a 

rennir, cyfathrebu, ffiniau daearyddol yr Ardaloedd Cenhadaeth, 

llywodraethu a chyfrifoldebau'r rhai sydd yn yr Ardaloedd Cenhadaeth. 

Mae'n amlwg o ddarllen unrhyw un o'r adroddiadau bod mwy na dim ond 

newid enw o Ddeoniaeth i Ardaloedd Cenhadaeth ynghlwm â’r newid, gan 

ei fod yn gofyn am newid diwylliant o ddifrif. Ni fydd hyn yn digwydd dros 

nos, ond mae’n mynd rhagddo’n barod, gyda rhai prosiectau cyffrous sy'n 

edrych tuag allan wedi eu cynllunio yn ein cymunedau. Mae modd gweld yr 

adroddiadau a ganlyn gan y Mentoriaid Trawsnewid ar-lein: 

 http://stasaph.churchinwales.org.uk/life/2020-vision/transition-mentor-

reports/ 

 

Alun; Banw; Cedewain; Dyffryn Dyfrdwy (Gwledig); Dyffryn Dyfrdwy (Trefol); 

Penarlâg; Llanrhos; Tanat; Efyrnwy a Llanelwy. 

 

Dim ond newydd ddechrau mae gwaith y 

Mentor Trawsnewid ym Mhenllyn ac Edernyion, 

ond bydd yr adroddiad yn cael ei ychwanegu 

pan fydd y gwaith wedi ei gwblhau. Y mae 

wedi darparu ar gyfer cymeriad y Ddeoniaeth 
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drwy gyflogi Mentor ecwmenaidd Cymraeg iaith gyntaf ochr yn ochr â'r 

Mentor a benodwyd, sy’n frwd dros eciwmeniaeth. 

 

Bydd rhai Cynadleddau Deoniaethol yn gofyn am newidiadau i enwau a 

ffiniau mewn Pwyllgorau Sefydlog Esgobaethol sydd ar ddod, a bydd rhai 

deoniaethau yn cael eu rhannu’n ddwy neu hyd yn oed dair Ardal 

Genhadaeth. Bydd pob Ardal Genhadaeth newydd yn cynnal gwasanaeth 

neu ddathliad i nodi dechrau newydd. Caiff eglwysi eu hannog i ymgysylltu'n 

well â'u cymunedau ac maen nhw’n gwahodd pobl, mewn ffyrdd 

gwahanol, i ddarganfod cariad Duw yn gweithio yn eu bywydau. 

 

Adnoddau a hyfforddiant ar gyfer Ardaloedd Cenhadaeth 

 

Un o nodweddion pwysig Golwg 2020 yn 

2016 fu cyfnod preswyl chwe mis Mark 

Yaconelli. Gweler tudalen 41 i gael 

manylion am ei waith. 

 

Cyn cyfnod preswyl Mark buom yn 

ddigon ffodus i gael tri grŵp Gweddi 

fesul Archddiaconiaeth wedi eu hwyluso 

gan allgymorth Beuno Sant i’n helpu ni i ddyfnhau ein bywydau gweddi. 

Roedd hwn yn angen a nodwyd gan y rhai a fu yn y Cynadleddau Grym 

Gweddi yn gynnar yn 2015.  

 

Mae'r cwrs 'Gobaith a Dyfodol' hefyd wedi cipio dychymyg nifer o bobl sy'n 

hyfforddi fel Hwyluswyr. Drwy fynd ar y cwrs, mae’r Ardaloedd Cenhadaeth 

sy’n datblygu yn darganfod natur unigryw eu lle a'r potensial o weithio ochr 

yn ochr ag eglwysi eraill mewn ffyrdd newydd a chyffrous. Mae hyn i gyd yn 

helpu i ategu gwaith yr Ardaloedd Cenhadaeth ac yn amlygu’r 

gwahaniaeth rhwng yr hen ffordd a’r ffordd newydd o weithio. 

 

Strwythurau newydd yn dod i’r 

amlwg 

 

Mae strwythur y Ardal Genhadaeth yn 

wahanol i'r Ddeoniaeth. Rydw i wedi 

gweithio ochr yn ochr â Deoniaid Bro wrth iddyn nhw wneud cais am 

Fentoriaid ac yna wedi ceisio mynd i’r afael â llu o argymhellion. Mae 

cynadleddau newydd yn dod at ei gilydd am y tro cyntaf. Mae rhai yn 
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defnyddio Pwyllgor Gwaith i lywio eu Cynhadledd Ddeoniaethiol ond cylch 

gwaith strategol, nid gwneud penderfyniadau, sydd gan y timau 

Arweinyddiaeth newydd sy'n cael eu ffurfio, ac mae'n rhyfeddol faint o 

amser ac egni mae Cadeiryddion lleyg, aelodau o'r tîm a chynrychiolwyr y 

ddeoniaeth / ardal genhadaeth yn ei roi i’r ffordd newydd hon o weithio. 

 

Mae timau Gweinidogaeth yn gweithio ar draws Ardaloedd Cenhadaeth ac 

maen nhw’n dechrau nodi bylchau yn y system bresennol, a all fod yn ofal 

bugeiliol, ymweld â phobl sy’n gaeth i'r tŷ neu rai sydd mewn gofal preswyl, 

yn ogystal ag atgyfnerthu gwaith â phlant, teuluoedd a phobl ifanc.  

 

Mae'r Gronfa Trawsnewid ar gael i Ardaloedd Cenhadaeth sy’n datblygu 

wneud cais am gyllid i wireddu eu hanghenion, pa un ai i gyflogi 

Gweinyddwr, gweithiwr prosiect, diwrnodau cwrdd i ffwrdd i dimau neu 

hyfforddiant ychwanegol. Rwyf wedi treulio swm sylweddol o amser mewn 

Deoniaethau / Ardaloedd Cenhadaeth gyda grwpiau bach a mawr sy'n 

dod o hyd i ffyrdd unigryw o gyflawni eu gweledigaeth o sut maen nhw’n 

rhagweld y bydd eu hardal genhadaeth yn gweithio. 

 

Yn anochel, rwyf wedi treulio llawer o amser yn teithio eleni, ond rwyf yn 

dechrau dod i adnabod yr Ardaloedd Cenhadaeth sy’n datblygu ac 

unigolion ar draws yr esgobaeth. Mae hyn wedi helpu’n aruthrol gyda gwaith 

sy’n gysylltiedig â’r grwpiau amrywiol sy'n rhan o’m cyfrifoldebau, ac yn 

anuniongyrchol yn fy rôl ym Mrymbo a Bwlchgwyn lle’r wyf yn gwasanaethu 

fel rhan o'r Ardal Genhadaeth sy’n datblygu yn Alun.  

 

Mae Golwg 2020 yn ymwneud â cholegoldeb, gweinidogaeth ar y cyd, 

ymgynghori a chydnabod doniau pobl eraill, ac felly mae bron y cyfan o’m 

gwaith yn seiliedig ar dîm eang ac yn cynnwys cyfarfodydd rheolaidd gyda 

Swyddogion yr Esgobaeth, staff yr Esgob, Deoniaid Bro / Arweinwyr 

Ardaloedd Cenhadaeth, pob un o’r tri grŵp llywio, y Pwyllgor Sefydlog, 

cydweithwyr taleithiol yn ogystal â'r Cynadleddau sy’n datblygu a’r timau 

Arweinyddiaeth a grybwyllir uchod. 

 

I grynhoi, mae’r flwyddyn hon wedi atgyfnerthu llawer o elfennau Golwg 

2020 mewn ffyrdd diriaethol a mesuradwy, ac wedi cynnwys: 

 

 prawfddarllen adroddiadau Mentoriaid gyda swyddogion Ardaloedd 

Cenhadaeth a gweithio ar argymhellion cysylltiedig 

 helpu i sefydlu Timau Arwain 

 mynd i Gynadleddau Deoniaeth / Ardaloedd Cenhadaeth 
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 mynd i gyfarfodydd adolygu yr holl ddeoniaethau presennol 

 helpu i ddatblygu polisïau sy'n gysylltiedig â strwythur newidiol 

Ardaloedd Cenhadaeth, gan gynnwys rôl Arweinydd yr Ardal 

Genhadaeth 

 bod yn aelod o Grŵp Strategaeth, Eglwysi a Bugeiliol, Plwyf Gwag, 

Fforwm Hyfforddi a Grŵp Cynllunio Mark Yaconelli. 

 bod yn gyfrifol am sefydlu llinyn Ffurfiant Ysbrydol gwaith Mark a gwaith 

allgymorth Beuno Sant 

 hwyluso grŵp taleithiol o swyddogion sy'n ymgymryd â rolau tebyg ar 

draws Cymru 

 

Mae’r gwaith a ganlyn hefyd ar y gweill: 

 

 cynhyrchu llinell amser o lle mae deoniaethau arni ar y daith at fod yn 

Ardaloedd Cenhadaeth, gan gynnwys newidiadau o ran enw a ffiniau, 

cyflwyno i'r pwyllgor sefydlog a dyddiad y comisiynu. 

 arddangos prosiectau unigryw ac effeithiol Ardaloedd Cenhadaeth 

sy'n cyflawni Golwg 2020 yn llwyddiannus a darparu cysylltiadau ar 

gyfer rhagor o wybodaeth ac arweiniad. 

 

  

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Pam Powell, Cenhadwr Trawsnewid: 

Pampowell@microplusmail.co.uk 
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Cronfa Trawsnewid 
Diane McCarthy – Ysgrifennydd yr Esgobaeth ac Ysgrifennydd i’r Bwrdd Cyllid 

 

Cyflwyniad 

 

Yn esgobaeth Llanelwy, mae'r Gronfa Trawsnewid wedi cael ei sefydlu’n glir 

fel partneriaeth rhwng Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru a Bwrdd 

Cyllid Esgobaeth Llanelwy. Mae Corff y Cynrychiolwyr wedi cytuno i 

ddarparu £166,667 i'r esgobaeth yn 2015, 2016 a 2017. Mae Bwrdd Cyllid 

Esgobaeth Llanelwy wedi cytuno i roi 'arian cyfatebol' tuag at y fenter hon ar 

gyfer pob un o'r 3 blynedd nesaf o gronfeydd wrth gefn yr esgobaeth. Mae 

hyn yn golygu y bydd cyfanswm o £333,000 ar gael yn 2015, yn 2016 ac 2017. 

 

Gweledigaeth 

 

Rydyn ni’n credu mai un o hanfodion y Gronfa 

Trawsnewid yw ei bod ar gael i feithrin dyfodol yr Eglwys 

yng Nghymru. Fel y cyfryw, y bwriad yw cefnogi’r fenter 

sy’n cael ei chrynhoi yn Datgloi ein Potensial yn ein 

hesgobaeth, a'r symudiad i greu Eglwys gydweithredol ac allblyg, lle mae 

brwdfrydedd dros yr Efengyl, gweinidogaeth ar y cyd, a bywyd newydd a 

thwf. Yn benodol, yr esgobaeth wedi cychwyn ar broses i ddatblygu 

rhwydwaith o Ardaloedd Cenhadaeth, lle gall y weledigaeth hon gael ei 

gwireddu. 

 

Mae'r Gronfa Trawsnewid ar gael i sefydliadau esgobaethol, deoniaethau ac 

ardaloedd chenhadaeth i gyfrannu at fentrau newydd sy'n byw y tu allan i 

Golwg 2020, ac sy'n galluogi newid ar gyfer twf a datblygu ardaloedd 

cenhadaeth, ac mae wedi cael ei ddynodi ar gyfer mentrau newydd sy'n 

darparu cyfleoedd ar gyfer modelu’r hyn y gall yr Eglwys fod yn y dyfodol.   

 

Proses dryloyw 

 

Y bwriad yw y bydd y Gronfa Trawsnewid yn cael ei defnyddio i gychwyn 

newid cynaliadwy ym mywyd yr esgobaeth, ac yn cael ei chymhwyso ar 

draws gwasgariad daearyddol cyfan yr esgobaeth. Bydd y Gronfa 

Trawsnewid yn cefnogi mentrau esgobaethol a lleol, a’r gobaith yw y bydd o 

leiaf dwy ran o dair o'r arian yn mynd at gefnogi prosiectau lleol sydd wedi 

cael eu datblygu gan ein heglwysi a’n Hardaloedd Cenhadaeth. Rydyn ni’n 
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ddigon realistig i gydnabod y gall gymryd peth amser i gyflawni hyn. Bydd y 

Gronfa hefyd yn cefnogi "Datgloi ein Potensial" drwy 

gyfrannu at gynaliadwyedd a chamau dilynol mentrau 

newydd ledled yr esgobaeth, a thrwy gyfathrebu gwaith 

"Datgloi ein Potensial". 

 

Pwyllgor Grantiau’r Esgobaeth 

 

Mae pob cais am grantiau o’r Gronfa Trawsnewid yn cael eu hasesu yn y lle 

cyntaf gan Bwyllgor Grantiau’r Esgobaeth. Mae'r Pwyllgor yn atebol i Fwrdd 

Cyllid yr Esgobaeth a Phwyllgor Sefydlog y Gynhadledd Esgobaethol. Cafodd 

aelodaeth y Pwyllgor ei adolygu a’i gryfhau i baratoi ar gyfer gweinyddu'r 

fenter arwyddocaol hon. Mae'r Pwyllgor Grantiau yn cyfarfod dair gwaith y 

flwyddyn, ond mae wedi ymrwymo hefyd i ystyried ceisiadau brys drwy e-

bost neu drwy alw cyfarfod arbennig os ystyrir bod hyn yn angenrheidiol. 

 

Mae'r Pwyllgor wedi llunio meini prawf ar gyfer y Gronfa Trawsnewid, matrics 

sgorio, ffurflen gais glir a chanllawiau ar gyfer cwblhau. Awgrymir isafswm o 

£100 ac uchafswm o £20,000 o ran gwerth ceisiadau ymgeiswyr. 

 

Mae pob cais am gyllid yn cael ei asesu mewn cymhariaeth â’r maen prawf 

sylfaenol allweddol: 

 

“A yw'r grant at ddiben newydd sy'n ymwneud â Golwg 2020 ac a 

fyddai'n galluogi trawsnewid i fod yn Ardal Genhadaeth neu gefnogi 

newid er mwyn annog twf?” 

 

Os yw’r maen prawf hwn yn cael ei fodloni, bydd y cais yn cael ei werthuso 

wedyn ar sail tri maen prawf pellach: 

 A yw diben y grant yn galluogi allgymorth cymunedol? 

 A yw'n galluogi gweinidogaeth ar y cyd? 

 A yw'n cefnogi gwaith ar y cyd ar draws grŵp o eglwysi, neu 

Ddeoniaeth neu Ardal Genhadaeth, neu’r esgobaeth? 

 

Galluogi Newid Diwylliant 

Rhan ganolog o Datgloi ein Potensial yn Esgobaeth Llanelwy yw 

gweledigaeth o fodel mwy egnïol, cydweithredol o eglwys sydd â 

gweinidogaeth ar y cyd wrth ei gwraidd. Rydym yn gobeithio y bydd ein 

hymagwedd esgobaethol at y Gronfa Trawsnewid yn rhoi hwb pellach i’r 

weledigaeth hon drwy rymuso holl bobl Dduw i gael cyllid i wireddu Golwg 

2020 yn eu Hardal Genhadaeth a’u cymunedau lleol. 
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Mae'r newid diwylliant angenrheidiol hwn yn 

her barhaus ond yn hanfodol os ydym yn 

mynd i Ddatgloi ein Potensial. Rydym yn 

gweld y Gronfa Trawsnewid fel rhan 

allweddol o newid y feddylfryd o un o reoli 

dirywiad a 'bodloni ar yr hyn sydd gennym 

ni' i feiddio cael gweledigaeth eofn a 

hyderus ar gyfer dyfodol ein Heglwys sydd 

wedi'i gwreiddio yn yr ysgrythurau a'r cynlluniau ar gyfer twf. 

 

Rydym wedi gorfod gweithio'n galed, ac yn parhau i wneud hynny, er mwyn 

annog ceisiadau i’r Gronfa newydd hon o bob rhan o'r esgobaeth wrth i ni 

geisio annog mentrau beiddgar a chreadigol a fydd yn galluogi i Golwg 2020 

ffynnu. 

 

Mae'r Pwyllgor Grantiau wedi llunio 'Canllaw Syml i 

Grantiau Esgobaethol' sydd wedi cael ei roi i bob 

cynulleidfa yn yr esgobaeth, ac rydym yn rhannu 

straeon llwyddiant drwy'r gynhadledd 

Esgobaethol, cyhoeddiadau ysgrifenedig a 

defnydd creadigol o gyfryngau eraill, fel ffilmiau 

byrion a chyfryngau cymdeithasol. Er bod llawer 

i'w wneud o hyd, rydym bellach yn gweld nifer 

cynyddol o geisiadau sy'n dod gan ein 

Hardaloedd Cenhadaeth, ac mae’r ceisiadau hyn 

yn fwy beiddgar, yn fwy creadigol ac yn fwy strategol yn eu gweledigaeth.  

 

Adolygu a rhannu llwyddiant 

Mae gweithredu’r Gronfa Trawsnewid yn cael ei adolygu'n flynyddol, ac mae 

adroddiad llawn yn cael ei ddarparu ar gyfer y Bwrdd Cyllid a'r Pwyllgor 

Sefydlog. Mae arian a ddyrennir yn cael ei fonitro fesul Ardal Genhadaeth i 

geisio annog ceisiadau o bob rhan o'r esgobaeth. Gofynnir i bob ymgeisydd 

llwyddiannus gyflwyno adroddiad ysgrifenedig ar gynnydd eu menter, fel y 

gallwn rannu straeon llwyddiant ac arferion gorau ar draws yr esgobaeth. Os 

yw cais am fwy nag un flwyddyn, bydd cyllid yn ei ryddhau mewn cyfrannau 

blynyddol yn amodol ar adroddiadau cynnydd boddhaol sy’n dangos 

tystiolaeth o gyflawni amcanion a nodwyd.  
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ARIAN A DDYRENNIR O’R GRONFA TRAWSNEWID 

DIBEN  SWM 

Archddiaconiaeth Llanelwy 

Côr Gwirfoddol Eglwys Gadeiriol Llanelwy £500 

Bwyd dros y Gwyliau yn y Rhyl £1,994 

Prosiect Datblygu Eglwys Gadeiriol Llanelwy £20,000 

Deoniaeth Dinbych  

 DIM 

Ardal Genhadaeth Dyffryn Clwyd 

Ardal Genhadaeth Dyffryn Clwyd – Diwrnod Cydweithredu’r 

Ardal Genhadaeth  

£1,710 

Deoniaeth Treffynnon 

Eglwys Sant Paul Rhosesmor – ‘Sant Paul yn y Gymuned - 

gweledigaeth'  

£550 

Ardal Genhadaeth Treffynnon a’r Cylch – Diwrnod Cwrdd i 

Ffwrdd 

£1,223 

Deoniaeth Llanrhos 

Rhos Cystennin – adnoddau i adfer gwasanaethau Cymraeg £500 

Cyfanswm Archddiaconiaeth Llanelwy £26,477 

Ardal Genhadaeth Cedewain 

 DIM 

Deoniaeth Mathrafal 

Gwella cyfleusterau i greu canolbwynt i’r Ardal Genhadaeth 

ym Meifod 
£20,000 

Deoniaeth y Trallwng 
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 DIM 

Cyfanswm Archddiaconiaeth Maldwyn                                                £20,000 

Deoniaeth Alun 

Bwydo plant yn ystod gwyliau’r ysgol - Southsea £1,020 

Deoniaeth Dyffryn Dyfrdwy 

Hyfforddiant Gweinidogaeth wedi ei llywio gan Genhadaeth 

Grŵp Hanmer 

£470 

Ardal Genhadaeth Penarlâg 

Diwrnod Cwrdd i Ffwrdd Penarlâg i glerigion yr Ardal 

Genhadaeth sy’n datblygu 

£300 

Ardal Genhadaeth yr Wyddgrug 

Ardal Genhadaeth yr Wyddgrug/Plwyf Llaneurgain gyda 

phlwyfi Cei Connah a’r Fflint - Caplan Plant Elusen Owen 

Jones 

£15,000 

Swyddog Cefnogi a Gweinyddu Ardal Genhadaeth yr 

Wyddgrug 

£9,000 

Eglwys Anniben Grŵp Bro Famau £500 

Deoniaeth Penllyn ac Edeirnion 

 DIM 

Ardal Genhadaeth Wrecsam 

Bwydo plant yn ystod gwyliau’r ysgol – Ardal Genhadaeth 

Wrecsam 

£4,200 

Diwrnodau Cwrdd i Ffwrdd Ardal Genhadaeth Wrecsam £2,100 

Gorsaf Wasanaethau Ardal Genhadaeth Wrecsam – 

Ymborth i’r Enaid a’r Corff 

£15,000 

Cyfanswm Archddiaconiaeth Wrecsam                                               £47,590 

Ceisiadau Esgobaethol 

Gobaith a dyfodol (cwrs a hwyluswyr) £16,008 
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Cwrs hyfforddi preswyl ‘Arwain eich eglwys at dwf’ 

Esgobaeth Llanelwy 

£15,460 

Dyfnhau mewn gweddi £2,220 

Eglwys Ieuenctid Llanelwy  £7,238 

Cyfnod Preswyl Mark Yaconelli 2016 £63,000 

Digwyddiadau Grym Gweddi £9,783 

Cyfnod Preswyl Mark Yaconelli – costau digwyddiadau £12,000 

Sgriniau a thaflunyddion i wella cyfathrebu £2,623 

Recriwtio Gweinyddwr Cyllid rhan amser £33,170 

Cyfanswm y ceisiadau esgobaethol                                                   £161,502 

 

CYFANSWM TERFYNOL  

 

£255,569 

 

 

 

  

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Karen Williams, Gweinyddwr y 

Pwyllgor Grantiau: KarenWilliams@churchinwales.org.uk 
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Cyfnod Preswyl Mark Yaconelli 

Yr Hybarch John Lomas 

Fe wnaeth grant o’r Gronfa Trawsnewid gefnogi dyfodiad a gwaith y 

gweithiwr ieuenctid a chymunedol o Unol Daleithiau America, Mark 

Yaconelli, ynghyd â’i wraig Jill a'i ferch Grace. 

Daeth torf o gannoedd o bobl ynghyd yn Eglwys Gadeiriol 

Llanelwy i groesawu Mark Yaconelli a'i deulu i'n plith 

brynhawn Sul 28 Chwefror.  Roedd cerddoriaeth a litwrgi’r 

gwasanaeth yn cyfleu holl obeithion a dyheadau 

esgobaeth sydd wedi penderfynu gwneud cenhadaeth 

yn ganolbwynt ei bywyd a’i hegni. 

Mae Mark wedi bod yn chwarae rhan allweddol yn y 

broses honno, gan gynorthwyo Datgloi ein Potensial drwy 

ganolbwyntio ar gyflawni tair elfen yr hyfforddiant sydd ar 

gael ar gyfer yr holl Deulu Asaff. 

Prosiect yr Aelwyd 

Prosiect dweud stori cymunedol yw hwn. Yn 2009 dechreuodd Mark 

archwilio'r defnydd o arferion naratif mewn seminarau, cynulleidfaoedd, 

encilion a lleoliadau seciwlar. Sylwodd fod yr arferion hyn nid yn unig yn 

gwahodd astudrwydd i’r hyn sy’n gysegredig o fewn profiad dynol, ond ei 

fod hefyd yn gwahodd y grefft o 

ysgrifennu naratifau personol wrth i 

unigolion geisio cyfleu eu profiad o 

Dduw. Mae chwe deg o bobl o bob 

rhan o'r esgobaeth wedi bod yn 

cyfarfod i glywed Mark yn siarad am 

y technegau a ddefnyddir i greu eu prosiectau adrodd straeon eu hunain o 

fewn y cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu. Maen nhw wedi bod yn 

dysgu i greu digwyddiadau cymunedol trawsffurfiol sy'n dyfnhau cysylltiadau 

mewn cymuned leol. Mae'r hyfforddiant yn cynnwys: 

 Cael sgiliau ymarferol ar gyfer cynhyrchu eu rhaglen adrodd straeon 

lleol eu hunain, gan gynnwys sut i baratoi storïwyr a chreu cynulleidfa. 

 Dyfnhau eu dealltwriaeth o'r grefft o adrodd straeon. 

 Dyfnhau sgiliau unigol fel storïwyr personol 
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 Dysgu i ysbrydoli a threfnu rhagor o ymrwymiad i wasanaeth 

cymunedol. 

Pobl ifanc 

Gan ddefnyddio ei sgiliau, ei brofiad a’i 

ddoethineb fel hyfforddwr ieuenctid, awdur a 

hwylusydd, mae Mark yn gweithio ar draws yr 

esgobaeth gyda grŵp o oedolion a phobl ifanc er 

mwyn hyfforddi arweinwyr a hwyluswyr a datblygu 

adnodd esgobaethol i'w ddefnyddio ar draws Ardaloedd Cenhadaeth ar 

gyfer gwaith gyda phobl ifanc. Mae Tim Feak, Swyddog Pobl dan 25 oed yr 

Esgobaeth, yn chwarae rôl allweddol yn y prosiect hwn ac mae wedi bod yn 

gweithio'n agos gyda Mark. 

Mae'r prosiect yn seiliedig ar ddau faes arbenigedd: 

1. Efengylu ac allgymorth - sut mae ein Hardaloedd Cenhadaeth yn 

ennyn diddordeb pobl ifanc gyda’n ffydd mewn ffyrdd perthnasol a 

chreadigol pan na fydd gan lawer unrhyw gysylltiad ag unrhyw eglwys 

neu Ardal Genhadaeth? 

2. Disgyblaeth - sut rydym yn helpu pobl ifanc sydd eisoes yn ymwneud 

â'r teulu esgobaethol a'r rhai a fydd yn ymrwymo yn y dyfodol, i dyfu 

mewn ffydd o fewn eu Hardal Genhadaeth?  

Mae tua 40 o oedolion a phobl ifanc o'r esgobaeth yn mynd i gyfres o 

ddigwyddiadau hyfforddi gyda Mark i ddod ag etifeddiaeth o’i waith a fydd 

yn cyfoethogi ein gwaith ieuenctid ym mhob un o’r Ardaloedd Cenhadol 

sydd wrthi’n ffurfio. 

Ysbrydolrwydd a mentora 

Mae Mark wedi bod yn cyfarfod gyda dau grŵp o rhwng 8-12 o bobl i 

hyfforddi a dysgu ymarfer myfyriol, dirnadaeth, tosturi, ac arferion naratif ar 

gyfer eu defnyddio yn bersonol (ar gyfer twf unigol) ac yn gymunedol (ar 

gyfer twf yr eglwys). 

Ym mhob cyfarfod wythnosol mae Mark yn dysgu ac yn arwain ymarfer. 

Mae'r grŵp wedyn yn gweithredu’r ymarfer hwnnw ar gyfer yr wythnos ac yn 

prosesu eu profiadau y tro nesaf maen nhw’n dod at ei gilydd. Disgwylir i’r 

rhai sydd ar y cwrs hwn i ddefnyddio eu sgiliau penodol eu hunain er mwyn 

gwylio, dysgu yn sgil yr ymarferion hyn a'u hefelychu o fewn eu cyd-destunau 

eglwysig/cymunedol. Yn ogystal, mae arweinwyr yn cael eu hannog ac yn 

cael hyder i ddatblygu rhaglenni lle gall Mark gynorthwyo a hyfforddi.   
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Mae’r adborth a gafwyd o bob un o dair elfen gweinidogaeth Mark wedi 

bod yn eithriadol o gadarnhaol. Yn ogystal, lle mae amser wedi caniatáu, 

mae Mark wedi bod yn arwain diwrnodau encil ar gyfer darpar ymgeiswyr a 

staff o fewn y strwythur esgobaethol ac wedi siarad mewn amrywiaeth o 

ddigwyddiadau. Gall pobl ddod i wybod am ei feddyliau a’i gynnydd drwy 

ddarllen ei flog ar-lein sydd ar gael ar wefan yr esgobaeth. 

Bydd Mark yn ysgrifennu adroddiadau yn seiliedig ar ei addysgu yn ystod y 

cyfnod preswyl, a fydd yn darparu adnoddau parhaus i barhau etifeddiaeth 

ei waith.   

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: John Lomas, Archddiacon Llanelwy: 

Johnlomas30@yahoo.co.uk 
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Cyllid a Stiwardiaeth 
Tracey White – Swyddog Cyllido  

 

Dod yn bobl hael 

Mae gwaith yn parhau ar annog pobl i archwilio un o bedwar llinyn y prosiect 

Dod yn Bobl Hael: 

 

 Meithrin diwylliant o haelioni 

 Annog cyfrannu rheolaidd 

  Cynllunio ar gyfer twf 

 Annog rhodd sy'n para 

 

Yn ystod 2016, yn ychwanegol at ddefnyddio'r rhaglen 'Rhoi am Oes', 

dechreuodd rhai eglwysi ddefnyddio ‘Giving in Grace’ sy'n cael ei gynhyrchu 

gan Esgobaeth Lerpwl. Mae hwn yn cael ei ddefnyddio'n eang ar draws 

Eglwys Loegr ac mae ganddo enw da, nid yn unig oherwydd cynnydd mewn 

cyfraniadau i'r eglwys, ond yn bwysicach annog haelioni ymhlith ein 

cynulleidfaoedd.   

 

Cyllido prosiectau 

Nid oes amheuaeth ei bod yn fwy heriol yn awr cael arian ar gyfer prosiectau 

eglwysig nag y bu yn y gorffennol. Mae'r rhan fwyaf 

o gyllidwyr yn chwilio am brosiectau sy'n cynnwys 

ein heglwysi’n aros yn agored ac yn cael eu 

defnyddio gan eu cymunedau lleol. Yn ffodus, mae 

hyn yn adlewyrchu ein dull esgobaeth o ymdrin â 

Golwg 2020 wrth i ni geisio edrych y tu hwnt i 

ddrysau ein heglwys ac i'n cymunedau lleol. 

 

Mae'r Gronfa Trawsnewid yn ychwanegiad i'w groesawu, gydag oddeutu 

£330,000 y flwyddyn i’w roi i brosiectau Esgobaethol dros y tair blynedd nesaf.   

 

Mae’r Gronfa Atgyweirio toeau Mannau Addoli Rhestredig hefyd wedi bod o 

fudd mawr, gyda chwe man addoli yn ein Hesgobaeth yn cael cyllid yn y 

rownd gyntaf. Mae rownd arall wedi cael ei hailadrodd yn 2016, a disgwylir y 

canlyniad. 

 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Tracey White, Swyddog Cyllido: 

Traceywhite@churchinwales.org.uk 
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Pwyllgor Ymgynghori’r Esgobaeth 

ar Ofalu am Eglwysi (DAC) 

Jan Williams – Swyddog Cadwraeth a Datblygu Eglwysi 

 

Yn 2015 cynhaliodd y Pwyllgor wyth cyfarfod, ac ystyriwyd 78 cais am 

Ffacwlti. Hyd yma (16 Mai 2016), mae'r DAC wedi cael 32 o geisiadau 

Ffacwlti eleni. Mae cyfarfodydd safle yn cael eu cynnal - fel arfer ar gais y 

plwyfi, i roi cyngor ar wahanol gynlluniau arfaethedig. 

 

Mae gan wefan DAC lawer o wybodaeth am ofal eglwysig, gan gynnwys 

gwneud cais am ffacwlti; gellir gweld 'Adeiladau ysbrydoledig', sydd hefyd 

yn dangos costau. Mae ffurflenni ffacwlti yn cael eu hanfon drwy e-bost neu 

eu llwytho i lawr yn unigol, ac mae rhai yn dal i gael eu postio. Cynigir system 

ffacwlti ar-lein yn y dyfodol agos, yn debyg i'r hyn a ddarperir gan Eglwys 

Loegr.   

 

Ymddeolodd Philip Eyton Jones o’i rôl fel Cadeirydd DAC ar 7 Medi 2015. Ei 

olynydd yw Menna Gerrard, sydd hefyd yn Bensaer. Ymddeolodd Stewart 

Adams ac etholwyd Terry Parry fel ymgynghorydd ar Beirianneg Strwythurol. 

Etholwyd Kirsty Henderson i gymryd lle Philip Eyton-Jones.  Mae Kirsty yn 

Swyddog Cadwraeth gyda Chyngor Dinas Caer. 

 

Penodwyd Rachel Cutler yn Gynorthwyydd Eiddo ac mae hi’n helpu gyda 

gwaith gweinyddol DAC am 15 awr yr wythnos. 

 

Mae Jan wedi gwirfoddoli i gynrychioli DAC ar 

Fforwm Mannau Addoli Cymru, sydd wedi cael ei 

ffurfio i ddatblygu a llywio 'Cynllun Gweithredu 

Strategol ar gyfer Mannau Addoli' Llywodraeth 

Cymru. 

 

Gwaith a gwblhawyd yn 2015 

 Cafodd Eglwys Crist, Pontblyddyn ei 

hailwampio’n llwyddiannus  

 Cynhaliodd Eglwys Mihangel Sant, 

Abergele, gynllun ailbwyntio mawr ar y tŵr, 

a darparwyd cegin a thoiledau yn y pen 

gorllewinol. 
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Blaenoriaethau ar gyfer 2016-17 

 Datblygu’r 'Adeiladau ysbrydoledig' ymhellach 

 Darparu cyrsiau hyfforddi ar gyfer cymorth a chyngor ar Ffacwltïau 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Jan Williams, Swyddog Cadwraeth a 

Datblygu Eglwysi: Janwilliams@churchinwales.org.uk 
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Eglwys Gadeiriol Llanelwy 
Y Tra Pharchedig Nigel Williams – Deon Eglwys Gadeiriol Llanelwy  

 

Mae'r Eglwys Gadeiriol yn parhau i ddatblygu ei chenhadaeth a’i 

gweinidogaeth yn gwasanaethu teulu’r esgobaeth a chymuned Llanelwy. Bu 

gwella'r addoli yn flaenoriaeth ers penodi’r Canon Pencantor. Mae 

cerddoriaeth yr Eglwys Gadeiriol yn cael ei hehangu ac mae yna broses 

recriwtio barhaus ar gyfer y Côr Bechgyn, y Côr Merched a'r Côr lleyg. 

 

Mae Côr Gwirfoddol wedi cael ei sefydlu; mae’r 

aelodau’n canu yn y Gosber ar y Sul unwaith y mis ac 

fe fyddan nhw’n gynyddol yn canu ar foreau Sul yn 

ystod y gwyliau fel y bydd amser ac ymrwymiadau yn 

caniatáu yn y flwyddyn i ddod. 

 

Mae'r amrywiaeth o wasanaethau yn ystod yr wythnos yn 

cynnig cyfle i wahanol bobl addoli mewn modd llai ffurfiol, 

ac mae wedi denu mwy o bobl yn ystod yr wythnos. Mae 

gwasanaethau yn Eglwys y Plwyf yn ategu'r gwasanaethau 

yn yr Eglwys Gadeiriol, gyda’r Eglwys Anniben yn arbennig o boblogaidd. 

 

Mae gwaith archaeoleg cychwynnol wedi ei gwblhau ar gyfer y datblygiad 

newydd ac, yn dilyn ymgynghori â'r Pwyllgor Ymgynghori a Chyngor Sir 

Ddinbych, mae pob caniatâd perthnasol yn ei le i fwrw ymlaen â'r gwaith 

adeiladu. Mae gwaith cadwraeth ar yr offer dŵr glaw ar y gweill, a bydd yn 

cael ei gwblhau yn ystod y flwyddyn hon. Mae'r gwaith brys oedd ei angen 

ar yr ysgol gân wedi ei gwblhau hefyd, ac yn paratoi'r ffordd i’r adeilad hwn 

gael ei wella ymhellach yn y dyfodol.  Mae arian grant wedi ei sicrhau drwy 

Gronfa Dreftadaeth y Loteri i ddatblygu "profiad ymwelwyr". 

 

Diolch i'r holl wirfoddolwyr a staff yr Eglwys Gadeiriol am eu hymrwymiad a'u 

hymroddiad. 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Nigel Williams, Deon Eglwys Gadeiriol 

Llanelwy: Nigelwilliams@churchinwales.org.uk 
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Cyfathrebu 
Karen Maurice – Swyddog Cyfathrebu 

 

Bu 2015/16 yn flwyddyn gyntaf brysur iawn i mi yn y swydd.  Y nod fu: 

 

 codi proffil yr eglwys o fewn y cyfryngau ehangach 

 adeiladu ar gysylltiadau presennol o fewn yr esgobaeth a'r tu allan 

 adolygu’r presennol ac yna dechrau datblygu dulliau, deunyddiau ac 

allfeydd newydd ar gyfer ein cyfathrebu.  

Mae llawer o'r cyfleoedd cyfryngol cadarnhaol wedi amgylchynu 

cefnogaeth a hyrwyddo Golwg 2020 ar draws yr Esgobaeth dan ein brand 

"Datgloi ein Potensial". 

 

Sylw ar y cyfryngau 

Mae'r eglwys yn parhau i ddenu sylw'r cyfryngau 

gydag Esgob Gregory ac uwch gynrychiolwyr 

eglwysig eraill yn cael eu galw i gynnig sylwadau ar 

faterion cymdeithasol. Gellir adeiladu ar hyn yn y 

blynyddoedd a ddaw er mwyn i Esgobaeth 

Llanelwy fod yn ddewis diofyn ar gyfer sylwadau yn 

y cyfryngau. 

 

Mae straeon rhagweithiol ac ymatebol wedi cael eu trafod, ac mae 

cyhoeddi datganiadau i'r wasg rheolaidd yn golygu bod sylw cadarnhaol yn 

cael ei gyflawni’n aml.   

 

Dyma rai o uchafbwyntiau 2016 hyd yn hyn: 

 Dyfodiad Mark Yaconelli, a gafodd sylw ar 

BBC Radio 4, Teledu a Radio BBC 

Cymru/Wales, y Daily Post a’r Church Times. 

 Cafodd y Rhaglenni Bwyd dros y Gwyliau 

sylw ar Deledu a Radio BBC Cymru 

(Cymraeg a Saesneg) ac mewn papurau newydd lleol 

 Ailagor Eglwys Crist Pontblyddyn yn dilyn gwaith ad-drefnu 

Ym mis Ebrill, cynhaliodd Esgob Gregory ginio gwaith gyda golygydd y Daily 

Post, a benodwyd yn ddiweddar. Wedi ei gynllunio i feithrin cysylltiadau da, 

mae’r cyfarfod wedi denu nifer o straeon da "heb fod yn y dyddiadur" ar 

gyfer y papurau, sy'n dangos pwysigrwydd llais "ffydd" yn y gymdeithas. 
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Disgwylir y bydd rhagor o storïau cadarnhaol ar gyfer 2016 yn cynnwys: 

 Dechrau'r gwaith adnewyddu yn yr Eglwys Gadeiriol 

 Mark Yaconelli a Mary Stallard yn cyflwyno Sunday Worship ar BBC 

Radio 4 

 Effaith y Gronfa Trawsnewid.   

Pecyn cymorth Golwg 2020  

Thema gyffredin yn adroddiadau’r Mentor Trawsnewid fu’r angen i 

gyfathrebu. Mewn ymateb i hyn, bydd rhan II o Becyn Cymorth Golwg 2020 

yn cael ei ddatblygu a'i gyflwyno yn ystod 2016. Bydd hyn yn cynnwys 

gwybodaeth am (ymysg pethau eraill): 

 Y strwythur newydd ar gyfer Ardaloedd Cenhadaeth 

 Y fframwaith cyfreithiol 

 Cyllid Ardaloedd Cenhadaeth 

 Iaith a defnydd o derminoleg 

 Cyfathrebu 

Bydd y Pecyn Cymorth unwaith eto’n cael ei ategu gan gynnwys perthnasol 

yn Teulu Asaph.   

 

Teulu Asaph 

Mae dyluniad Teulu Asaph yn cael rhywfaint o ailwampiad eleni i ddod â 

theimlad ffres, ysgafnach, llai ffurfiol i'r cylchgrawn. Mae'n waith sy’n mynd 

rhagddo, ond mae'r sylw yn parhau i fod ar ddarparu 

cynnwys diddorol, llawn gwybodaeth, perthnasol ac 

ystyrlon sy'n adlewyrchu’r byd ehangach yn ogystal â 

newyddion eglwys. Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn 

cefnogi ein hymdrechion i fod yn eglwys allblyg sy'n 

canolbwyntio llawer mwy ar ein cymunedau lleol a'r 

materion sy'n bwysig i bobl yno. 

 

Rydym yn rhagweld y bydd Teulu Asaph yn offeryn 

cenhadol, yn cael ei ddosbarthu gan eglwysi drwy eu 

cymuned ac nid dim ond ar gael mewn eglwysi yn unig. Ein nod yw gwneud 

y cynnwys yn briodol ar gyfer defnydd o'r fath.   

 

Ymhlith y cloriau blaen a materion allweddol a gafodd sylw, mae’r argyfwng 

mudo, dyfodiad Mark Yaconelli a rhifyn gwyrdd yn canolbwyntio ar newid yn 

yr hinsawdd. Un llinyn parhaus fu sylw ar straeon gan ddarllenwyr ar draws yr 

Esgobaeth yn egluro pwysigrwydd y Beibl (yn enwedig stori neu adnod o'r 

Beibl) yn eu bywyd. 
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Diolch yn fawr i dîm cynhyrchu Teulu Asaph sy'n cyfarfod yn rheolaidd i 

gynhyrchu syniadau, ysgrifennu cynnwys a chefnogi'r broses.   

 

Cyhoeddiadau esgobaethol eraill 

Fel rhan o Golwg 2020, mae’r esgobaeth yn cynhyrchu llyfr newydd sy’n 

tynnu sylw at nodweddion allweddol Esgobaeth Llanelwy a Golwg 2020. 

Bydd yn llyfr bychan, ysgafn ac yn llawn gwybodaeth, gyda llawer iawn o 

ffeithiau a ffigurau defnyddiol am yr esgobaeth. Unwaith eto, y bwriad yw 

iddo fod yn offeryn cenhadol, gan gynnig gwahoddiad i ddarllenwyr gymryd 

rhan, ond bydd hefyd yn bwynt cyfeirio defnyddiol at ffeithiau a ffigurau. 

Bydd y llyfr yn cael ei lansio yn y Gynhadledd Esgobaethol. 

 

Unwaith eto, rydyn ni’n llunio Cyfeiriadur yr Esgobaeth ar gyfer 2016 a 

Phrosbectws Hyfforddi.  

 

Amlgyfrwng 

Mae nifer o ffilmiau wedi cael eu cynhyrchu eleni i arbrofi gyda ffurfiau eraill 

o gyfathrebu. Diolch i Martyn Walsh am gynhyrchu'r ffilm ardderchog o 

gynhadledd esgobaethol y llynedd - "Datgloi ein Potensial: Chwe stori o 

gwmpas yr Esgobaeth." Cafodd hon ei dosbarthu i bawb a oedd yng 

nghynhadledd 2015 ar gof bach USB gyda chyfarwyddiadau i’w chyflwyno 

ac i’w gwylio yng nghyfarfod nesaf y Cyngor Plwyfol Eglwysig. Mae'r ffilm yn 

cynnwys astudiaethau achos ardderchog o eglwysi yn "Datgloi eu Potensial." 

 

Yn ogystal, ffilmiodd Esgob Gregory ei Neges Adfent, a chafodd hon ei 

dosbarthu cyn Sul cyntaf yr Adfent. 

 

Er mwyn cefnogi defnydd eang o ffilmiau yn y 

dyfodol, mae'r Gronfa Trawsnewid wedi darparu 

chwe set o offer taflunydd a sgrin er mwyn sicrhau 

bod yr holl eglwysi yn gallu dangos ffilmiau yn y 

dyfodol. Mae dwy set o offer ar gyfer pob 

Archddiaconiaeth. 

 

Ar lefel Daleithiol, mae cyfres o bodlediadau yn cael eu cynhyrchu i gyflwyno 

ac adeiladu ar wybodaeth am Wyliau Cristnogol. Yn yr esgobaeth hon, fe 

wnaethom gynhyrchu podlediad ar y Drindod.  
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Y wefan a chyfryngau cymdeithasol 

Mae StAR, sy’n cael ei anfon yn wythnosol drwy e-bost ac yn cael ei lwytho i 

fyny i’n gwefan, yn parhau i fod yn ganllaw poblogaidd ar gyfer pethau sy’n 

digwydd. Mae bron yn dioddef oherwydd ei lwyddiant ei hun 

gyda rhestrau hir o ddigwyddiadau yn cael eu cynnwys. Bydd 

gwaith yn dechrau yn y misoedd nesaf i ganfod ffyrdd eraill o 

gyflwyno a dosbarthu’r deunydd hwn. 

 

Mae ffurfiau mwy newydd o gyfryngau yn parhau i fod yn bwysig, a’n 

gwefan yn awr yw’r brif ffynhonnell wybodaeth ar gyfer ein heglwysi, ein 

deoniaethau a’n hardaloedd cenhadaeth. Mae ein llwyfannau cyfryngau 

cymdeithasol yn parhau i dyfu wrth i ni geisio dod o hyd i ffyrdd o annog y 

cenedlaethau iau i ymgysylltu â neges yr Efengyl.   

 

Mae cynulleidfaoedd yn gynyddol yn defnyddio 

cyfryngau cymdeithasol, yn enwedig facebook, i 

gyfathrebu â'u cymunedau lleol. Mae'r rhai sy'n mynd 

ar gyrsiau hyfforddi sy'n canolbwyntio ar gyhoeddusrwydd yn aml yn holi am 

gyfryngau cymdeithasol ac yn mynegi awydd i sefydlu eu 

cyfrifon/tudalennau eu hunain. 

 

  

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Karen Maurice, y Swyddog 

Cyfathrebu: KarenMaurice@churchinwales.org.uk 
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Casgliad yr Esgobaeth 

Rosamund Crawford, Swyddog Casgliad yr Esgobaeth. 

 

On’d oes gennym ni bobl hael a charedig yma yn yr 

esgobaeth hon? Yr elusen y gwnaethom ei chefnogi 

yn 2015 oedd "Ambiwlans Awyr Cymru" a chodwyd 

cyfanswm o £8,663.33. Rydym i gyd yn ymwybodol 

o'r gwaith gwych sy'n cael ei wneud gan yr 

Ambiwlans Awyr ac yn gwybod na all weithredu 

heb gymorth y cyhoedd, felly diolch yn fawr iawn i'r 

holl blwyfi. 

 

Yn 2016 “Cyn-filwyr Dall y Deyrnas Unedig” yn 

Llandudno a ddewiswyd fel ein helusen. Mae'r 

sefydliad hwn yn gallu helpu pob aelod presennol a 

chyn aelod o’n Lluoedd Arfog a'u teuluoedd, ac 

mae hyn yn cynnwys y rhai a wnaeth Wasanaeth 

Cenedlaethol. Mae rhai ymhlith ein cynulleidfaoedd 

ac yn ein cymunedau sydd wedi gwasanaethu yn y 

Fyddin yn y gorffennol, ac mae angen i ni helpu i roi 

cyhoeddusrwydd i fanylion am y sefydliad.   

 

Mae bod yn ddall yn frawychus iawn i'r rhai sy'n dioddef, ac mae hyn yn wir 

ymysg ein dinasyddion hŷn, y mae eu golwg yn dechrau methu wrth iddyn 

nhw fynd yn hŷn, yn ogystal â'n milwyr a gafodd eu hanafu. Yng Nghanolfan 

Cyn-filwyr Dall y Deyrnas Unedig, mae cyrsiau yn ymwneud â chelf, gwaith 

coed, garddio, cyfrifiaduron a dysgu sut i weithredu mewn cegin. Roedd yn 

anhygoel gweld peth o'r gwaith a gyflawnwyd gan aelodau rhannol ddall a 

dall. Mae yna hefyd ystafell gymunol gyfforddus gyda bar i'r aelodau 

gyfarfod pobl eraill, yn ogystal ag ystafell fwyta ar gyfer prydau bwyd. 

 

Bydd ein cyfraniad eleni yn cael ei ddefnyddio i helpu'r Ganolfan i ddatblygu 

ei gardd bersawrus a chyflenwi sied ar gyfer yr holl offer. Felly, unwaith eto, 

rydw i’n apelio am roddion hael; mae llythyr wedi cael ei anfon at holl 

Ysgrifenyddion a Thrysoryddion y Cynghorau Plwyfol Eglwysig. 

 

 

 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Rosamund Crawford, Swyddog 

Casgliad yr Esgobaeth: Ros1943@hotmail.co.uk 
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Y Bwrdd Persondai 
Dewi Thomas - Arolygydd y Bwrdd Persondai 

 

Symudodd nifer o glerigion yn ystod y 

flwyddyn ddiwethaf, gan roi cyfleoedd 

i adnewyddu eiddo sy'n bodoli’n 

barod mewn llefydd fel Llanasa, 

Chwitffordd, yr hen ficerdy yn 

Rhuddlan ac yn Rhostyllen. 

 

Mae eiddo mwy newydd wedi cael eu 

caffael mewn llefydd fel Gatewen/Pentre Brychdyn, Adfa yng Nghedewain 

a Llangollen, ac adeiladwyd persondai newydd ar dir yn perthyn i’r plwyfi 

yng Nghei Connah a Shotton. Yn Shotton, mae’r eiddo presennol yn cael ei 

gadw gerllaw'r Eglwys ac yn cael ei rannu i unedau llai o faint i greu llety 

rhent ychwanegol.  

 

Mae rhagor o’n heiddo mawr a hŷn wedi dod yn segur, fel Bryn y Maen, 

Treuddyn a Gorsedd; mae'r rhain wedi cael eu gwella’n gosmetig i sicrhau'r 

gwerth gorau cyn eu gwaredu. Gellir defnyddio arian a geir am werthu’r tai 

hyn i ddarparu cyfleusterau gweinyddol mewn eiddo sy'n eiddo i Gorff y 

Cynrychiolwyr ar hyn o bryd, fel Neuadd yr Eglwys Bistre ar gyfer Ardal 

Genhadaeth y Gororau, yn ogystal â phrynu tai eraill neu wella tai presennol. 

 

Mae tai nad oes eu hangen ar gyfer clerigion ar hyn o bryd, ond a ystyrir yn 

werth eu cadw, yn cael eu rhentu ar Denantiaethau Byrddaliol a fydd cyn bo 

hir yn cael eu cynnwys dan ddeddfwriaeth Rentsmart Cymru - sy'n golygu 

rhagor o hyfforddiant i staff a chostau uwch. Mae'r gofrestr rhentu sylweddol 

yn gwneud cyfraniad pwysig at gyllid yr Esgobaeth. 

 

Ar hyn o bryd, mae Corff y Cynrychiolwyr yn ystyried ffyrdd o resymoli 

rheolaeth dros ei ddaliadau eiddo amrywiol; rhagwelir y bydd y newidiadau 

hyn yn cael eu gwneud yn y blynyddoedd nesaf. 

 

  

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Dewi Thomas, Arolygydd y Bwrdd 

Persondai: Dewithomas@churchinwales.org.uk 
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Cymdeithas De Orllewin Tanganyika 
Jonathan Abbatt – Cadeirydd y Gymdeithas  

 

Mae Esgobaeth De Orllewin Tanganyika yn cynnwys un o rannau tlotaf 

Tanzania. Mae ganddi Esgob newydd, Matthew Mhagama, sy'n wynebu 

llawer o heriau. Mae'r Gymdeithas wedi gweithio am saith mlynedd gyda 

phlwyfi, ysgolion ac ysbyty yn yr esgobaeth drwy weddi, cyfeillgarwch a 

chymorth ymarferol. 

 

Ym mis Medi 2015 bu dau grŵp o Lanelwy ar ymweliadau llwyddiannus, gan 

gryfhau'r cysylltiadau gyda’r Bala a phlwyfi eraill. Mae cerbyd newydd wedi 

ei gyflwyno i Ysbyty Milo, ac mae pedwar cwch pysgota modern, a fydd yn 

cymryd lle’r badau ar Lyn Nyasa, bron â chael eu cwblhau. 

 

Mae ymweliad pellach wedi ei gynllunio o'r Bala 

gan Adrian a Hilary Murray ym mis Awst 2016, ac 

mae arian yn cael ei godi ar gyfer ystafell ddosbarth 

TG ym Milo. Mae'r gwaith yn parhau i gefnogi a 

datblygu cysylltiadau newydd rhwng plwyfi. 

 

Mae Lunyanwi yn enghraifft o blwyf sy’n datblygu ei hun. Ychydig o 

flynyddoedd yn ôl cafodd rhai teuluoedd fuwch, a throsglwyddo un o'r epil. 

Nawr mae gan 32 o deuluoedd fuwch ac maen nhw’n marchnata eu llaeth 

drwy elusen. Mae Renata, Trysorydd Undeb y Mamau, yn dysgu pentrefwyr i 

droi baw gwartheg yn fio-nwy. 

 

Yn 2013, gwahoddwyd Roz a Mike Harrison i 

ddosbarthu 12 iâr i deuluoedd gweddw neu amddifad 

oherwydd AIDS. Fe wnaethon nhw ddychwelyd yn 

2015 a daeth merched atyn nhw i ddweud "Fe roesoch 

chi un iâr i mi a nawr mae gen i 12." 

 

Mae Lunyanwi angen ychydig o gymorth hefyd gyda'i 

phrosiectau ond gallem ddysgu cymaint drwy ysbryd 

y plwyf hwnnw! Gall plwyfi yn Llanelwy helpu drwy 

weddi, rhoddion a dod yn bartneriaid plwyf. 

Cysylltwch â Mike Harrison ar mikeonorme@gmail.com 

neu Hilary Murray ar hilarymum@btinternet.com   

 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Jonathan Abbatt, Cadeirydd y 

Gymdeithas: Jonathan.abbatt@gmail.com 
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Hyfforddi gyda’n gilydd 
Tracey White – Cynullydd y Fforwm Hyfforddi  

 

Mae'r Fforwm Hyfforddi yn agored i unrhyw un sy'n trefnu 

digwyddiadau hyfforddi o fewn yr Esgobaeth sydd am 

ddim ac yn agored i bawb. 

 

Cafodd Prosbectws Hyfforddiant 2016 ei gyflwyno i blwyfi 

drwy Ysgrifenyddion Cynghorau Plwyfol Eglwysig, Clerigion 

ac aelodau’r Gynhadledd Esgobaethol. Cafodd y 

sesiynau arferol ynghylch Gweinyddu Plwyfi, gweithio 

gyda'n gilydd a diwinyddiaeth eu cynnwys. Yn ogystal, roedd ffocws ar Les 

Meddwl ac Ysbrydolrwydd, gyda gwahanol agweddau yn cael eu 

harchwilio yn y sesiynau gwahanol. Cynhaliwyd Symposiwm ar y pwnc hwn, 

a ddenodd dros 70 o gynrychiolwyr. 

 

Er bod presenoldeb yn y rhan fwyaf o sesiynau a hysbysebwyd yn rhesymol, 

roedd llawer mwy o niferoedd mewn sesiynau pwrpasol y gofynnwyd 

amdanyn nhw gan eglwysi unigol neu Ardaloedd Cenhadaeth. Mewn rhai 

pynciau roedd hyn oherwydd fod y pwynt dirlawnder wedi cael ei gyrraedd, 

h.y. mae’r rhai sydd angen hyfforddiant yn y pwnc hwnnw ac yn barod i 

ymgymryd ag ef wedi gwneud hynny’n barod. Mae hyn wedi annog y 

Fforwm Hyfforddi i ystyried lleihau nifer y sesiynau ar rai pynciau, gan 

amserlennu llai o ddyddiadau fesul pwnc. Bydd hyn yn caniatáu i aelodau 

ymateb yn haws i geisiadau am hyfforddiant pwrpasol.  

 

Y gobaith yw datblygu adnodd ychwanegol ar ffurf poster y gellir ei 

arddangos mewn eglwysi. Mae hyn mewn ymateb i gwynion gan aelodau o 

eglwysi nad ydyn nhw wedi gweld copi o'r prosbectws. 

 

Nid yw hyfforddi gyda’n gilydd ar-lein, sy'n galluogi i ddysgu ddigwydd ar 

adeg ac mewn lle sy'n addas i’r dysgwr, wedi cael ei defnyddio’n eang 

oherwydd diffyg cyhoeddusrwydd. Caiff y rhain eu hamlygu ym 

mhrosbectws 2017 ac mae’n bosib i bynciau ychwanegol gael eu cofnodi. 

 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Tracey White, Cynullydd y Fforwm 

Hyfforddi: Traceywhite@churchinwales.org.uk 
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Eglwys a Chanolfan Santes Melangell 
Archddiacon Peter, Cadeirydd Ymddiriedolwyr  Canolfan Santes Melangell 

 

Yn adroddiad y llynedd, fe wnaeth 

Gwarcheidwad y Gysegrfa a 

Chyfarwyddwr y Ganolfan ym Mhennant 

Melangell ar y pryd, y Parchedig Lynette 

Norman, ddisgrifio’r 'llif cyson’ o grwpiau 

ac unigolion a oedd wedi ymweld yn 

chwilio am dawelwch, clust i wrando, iachâd a thangnefedd. Roedd 

gweinidogaeth Lynette yn cael ei gwerthfawrogi'n fawr gan bawb a ddaeth 

i’r Pennant, ac mae’n chwith hebddi. Fodd bynnag, mae hi'n dal i fod yn yr 

ardal, yn edrych ar ôl Grŵp plwyfi Llanrhaeadr-ym-Mochnant ac yn 

gwasanaethu fel Arweinydd Ardal Cenhadaeth ar hyd dyffryn Tanat. 

 

Y llynedd, gofynnodd Lynette am ein gweddïau wrth i'r Ymddiriedolwyr a’r 

esgobaeth gydweithio i barhau presenoldeb ffyddlon, iachaol yn Eglwys y 

Gysegrfa a’r Ganolfan. Rydym yn falch o ddweud ein bod ni fel 

Ymddiriedolwyr wedi gwneud cytundeb Rhannu Ecwiti â Bwrdd Cyllid yr 

Esgobaeth ynglyn â'r Ganolfan a'r tŷ, a fydd yn helpu i sicrhau bod 

presenoldeb Cristnogol ym Mhennant Melangell am flynyddoedd i ddod. 

Cytunwyd ar restr o welliannau ar gyfer y Ganolfan, a phan ysgrifennwyd yr 

adroddiad hwn, roedd y gwaith ar fin dechrau. Yn y cyfamser, mae eglwys 

Cysegrfa Santes Melangell yn parhau i fod yn agored bob dydd, drwy 

garedigrwydd ymrwymiad hael cymdogion cyfagos. Mae addoliadau’n cael 

eu cynnig yno’n achlysurol hefyd wrth i’r eglwys barhau i fod, am y tro, yn 

rhan o Grŵp Llanrhaeadr-ym-Mochnant. 

 

Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, mae'r Ymddiriedolwyr, gan weithio'n 

agos gyda'r esgobaeth, yn gobeithio penodi Gwarcheidwad y Gysegrfa 

newydd a Chyfarwyddwr Canolfan Santes Melangell erbyn yr haf. Rydym 

wedi cael gwasanaeth ffyddlon gan offeiriaid ym Mhennant Melangell yn y 

gorffennol sydd wedi dod â'u gweinidogaethau eu hunain i gael eu himpio i 

rhythm dyddiol gweddi yno. Mae'r Ymddiriedolwyr yn gobeithio ac yn 

gweddïo y bydd yr unigolyn newydd yn dod â’i ddoniau neu ei doniau i'r lle 

'tenau' unigryw hwn, er mwyn cynyddu yng Nghrist a meithrin ymgysylltiad 

ddyfnach gyda’n byd. 

Diolch yn fawr iawn o’r galon a phob bendith, 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Peter Pike, Archddiacon Maldwyn: 

Peterjpike6@gmail.com 
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Esgobaeth Llanelwy – cipolwg 

Aelodaeth 

 
Attendance         

Rhôl yr Etholwyr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Presenoldeb oedolion ar 

gyfartaledd (ar y Sul ac 

yn ystod yr wythnos) 

11653 10091 10091 10147 9900 9776 8307 8540 

Nadolig 7547 7269 7017 6814 6563 6287 6196 5948 

Pasg 11553 10266 8519 10426 9961 9132 9255 8832 

Addoliadau eraill* 11455 11357 10923 10860 10024 8980 9274 9104 

Other Acts of Worship* 0 0 0 0 0 1297 7776 6795 

 

* ffigurau a gasglwyd o 2013 ymlaen 

 

 
 

Adeiladau 

 
Adeiladau ac addolwyr    

 1990 2015 % cyn/gost 

Nifer yr adeiladau 274 242 -12 

Addolwyr 11151 5948 -47 
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Cyfrannu 

 

 
Cyfartaledd y rhoddion fesul 
unigolyn fesul wythnos 

        

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Esgobaeth 6.15 6.46 6.31 6.66 6.98 7.26 7.19 7.63 

Talaith 6.60 6.67 6.82 7.36 7.77 8.12 8.08 8.40 
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Gwariant plwyfi 
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Cipolwg ar ein clerigion 

 
Nifer y clerigion Gwryw % Benyw % Cyfanswm 

Cyflogedig 49 61 32 40 81 

Digyflog 15 71 6 29 21 

Cyfanswm 64 63 38 37 102 

 

 

 
 
 

Clerigion yn ôl proffil oedran 
 

 

 
Clerigion yn ôl proffil oedran yn dangos gwrywod a benywod 
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Cipolwg ar y Deoniaethau a’r Ardaloedd Cenhadaeth - 2015 

 

 
Deoniaeth neu 

Ardal 

Genhadaeth 

Nifer y 

plwyfi 

Wedi eu 

grwpio’n 

fywoliaeth

au 

Cyfanswm y 

presenoldeb 

cyfartalog ar 

y Sul 

Cyfanswm y 

presenoldeb 

cyfartalog 

ar y Sul ac 

yn ystod yr 

wythnos 

% 

cynnydd/ 

gostyngia

d ar 

ffigurau 

2013 

Archddiaconiaeth Llanelwy  
Llanelwy 12 7 659 748 -0.7 
Dinbych 12 5 309 359 +2.3 
Dyffryn Clwyd 13 3 170 185 -11.1 
Treffynnon 11 4 324 431 -8.3 
Llanrhos 17 9 703 825 +3.4 
Cyfanswm 65 28 2165 2548 -1.2 
Archddiaconiaeth Maldwyn  
Cedewain 9 3 187 240 -6.2 
Mathrafal 22 9 227 258 -31.6 
Trallwng 13 5 266 280 -14.9 
Cyfanswm 44 17 680 778 -19.1 
Archddiaconiaeth Wrecsam  
Alun 11 6 372 437 = 
Dyffryn Dyfrdwy 19 8 486 524 -4.9 
Penarlâg 1 1 672 790 -2.6 
Yr Wyddgrug 10 4 321 370 +2.5 
Penllyn ac 

Edeirnion 
16 6 161 181 +9.7 

Wrecsam 1 1 275 320 -7.2 
Cyfanswm 58 32 2287 2622 -1.9 
Cyfanswm yr Esgobaeth  
Cyfanswm 167 77 5132 5948 -4.3 

 

 

 


