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Gofala am y pethau hyn, ymdafla iddynt, 
a bydd dy gynnydd yn amlwg i bawb”. 

1 Timotheus 4:15
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 RHAGAIR

01.

TWF AC EFENGYLU

Rydym wedi gweld llawer o newid yn ein Hesgobaeth dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, sydd wedi bod yn 
heriol a chyffrous, ond nid y diwedd yw ein golwg 20:20 ar bethau - nid dyma nod terfynol ein cynlluniau. Yn lle 
hynny, mae’n greadigaeth wych o ddechreuad, yn fframwaith newydd wedi ei sefydlu gyda sylfaen gadarn i ni 
archwilio a thyfu, chwilio am Dduw a’i wasanaethu yn ein cymunedau.

Ond sut ydym ni’n parhau i ddatblygu ein dealltwriaeth a’n gwybodaeth? Sut y gallwn ni ddod ynghyd fel 
disgyblion i rannu ein neges? Gofynnodd yr Esgob Stephen Cottrell yn y Gynhadledd Esgobaethol i ni weld ein 
cenhadaeth fel ‘popeth y mae efengyl cariad Duw, a ddatgelir yng Nghrist, yn ei anfon i’r byd’ ac efengylu fel ‘y 
prosesau lle’r ydym yn dod yn ddisgyblion Duw’.

Mae angen i ni gael diolchgarwch, cyfeillgarwch, gobaith ac ymddiriedaeth, gyda symiau cyfartal o ehofndra a 
dewrder i ddatblygu model efengylu nad yw’n un peth mawr ond yn llawer o bethau llai o faint sy’n werthfawr 
a chyraeddadwy. Fel y dywedodd Esgob Stephen: ‘Mae angen i ni ymuno, ymuno yn ein gweithleoedd, ein 
cymunedau, ein cartrefi, ein hesgobaeth, ein cenedl a’n byd.’

Mae’r prosbectws hyfforddi yn llawn o gyfleoedd i bawb gael eu croesawu ac ymuno. Rydym yn gobeithio y bydd 
rhywbeth yn y prosbectws hwn yn ddiddorol yn eich golwg ac yn apelio atoch, ac y bydd yn eich annog i roi cynnig 
ar gwrs newydd, gan roi sgiliau newydd cyffrous a gwerth chweil i chi eich hun. Anelir llawer o’r hyfforddiant at y 
pethau bach gwerthfawr hynny sydd mor bwysig i bawb ohonom allu rhannu cenhadaeth Duw gyda’n ffrindiau, 
ein teuluoedd, ein cymdogion a’n cydweithwyr. Gadewch i ni i gyd estyn allan ymhellach at eraill yn ein cymuned 
sydd hefyd eisiau rhannu diolchgarwch, cyfeillgarwch a gobaith. Beth am fynd â ffrind gyda chi i gwrs hyfforddi, 
dysgu rhywbeth newydd gyda’ch gilydd, a rhannu profiadau a chyfleoedd gwahanol ar gyfer gras a chariad Duw.

Fel y dywedodd Paul yn ei lythyr cyntaf at Timotheus: “Gofala am y pethau hyn, ymdafla iddynt, a bydd dy 
gynnydd yn amlwg i bawb”. 1 Timotheus 4:15

Rosalind Williams, 
Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes
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- Lleoliad
- Cost
- Archebu lle

Ysbrydoliaeth

GOBAITH A DYFODOL – TRAWSFFURFIO EGLWYSI A CHYMUNEDAU

Digwyddiad undydd yw hwn, sy’n agored i bawb sydd â diddordeb mewn helpu eu heglwys i fod yn berthnasol i’w 
cymuned. Dewch i glywed straeon am sut mae eglwysi a chymunedau’n cydweithio i wella bywydau. Bydd gweithdai 
ymarferol hefyd yn cynnwys dod â’r Beibl yn fyw gyda drama, defnyddio celf a chartwnau i gyfleu eich neges, a 
defnyddio offer ymarferol creadigol i ddeall eich cymuned ac ymateb i anghenion. 

SESIYNAU GWYBODAETH CYFEILLION DEMENTIA

Bydd y sesiwn gyfeillgar a rhyngweithiol hon yn eich helpu i gynyddu eich dealltwriaeth o ddementia. Bydd y sesiwn 
yn eich helpu i ddeall yn well sut beth yw byw gyda dementia a throi’r ddealltwriaeth honno’n weithredoedd.

Mae’r sesiwn hon yn agored i bawb

Am ddim. Darperir lluniaeth

6 Chwefror 

6.30pm - 7.30pm 

Tŷ’r Eglwys, Gresffordd 

sianconnelly@churchinwales.org.uk 

Cyswllt - Sarah Wheat 
01745 532596
sarahwheat@churchinwales.org.uk

Cyswllt - Sarah Wheat 
01745 532596
sarahwheat@churchinwales.org.uk

Agored i bawb. 

6 Mehefin

9am - 4pm

Pafiliwn Llangollen, Llangollen

Am ddim. Darperir lluniaeth

siancharlesworth@cinw.org.uk

8 Chwefror 

10.30am-11.30am

Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

15 Chwefror 

2pm-3pm

Eglwys yr Holl Saint, 
y Drenewydd
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• Rheoli Cyfranwyr
• Gosodiadau Diogelwch
• Datblygu polisi cynnwys
• Diogelu

CYFATHREBU DIGIDOL – RHOI EICH EGLWYS AR Y CYFYNGAU CYMDEITHASOL

Mae hon yn sesiwn 2 awr ymarferol i greu eich tudalen Facebook eich hun, er mwyn dod â’ch eglwys i’r oes 

ddigidol. Dewch â’ch gliniadur (neu gyfrifiadur tabled) eich hun.

Mae’r cwrs wedi ei gynllunio ar gyfer pobl sy’n newydd i gyfryngau cymdeithasol nad ydyn nhw erioed wedi mynd 

at Facebook ond sy’n awyddus i ddysgu. Bydd yn cynnwys:

• Sut i sefydlu tudalen Facebook
• Creu Cynnwys
• Tyfu cynulleidfa
• Defnyddio lluniau

Course tutor - Mae Stephen Freeman yn weithiwr marchnata a chyfathrebu proffesiynol gyda phrofiad o weithio 

mewn print, teledu a chyfryngau digidol. Yn flaenorol, mae wedi gweithio i Eglwys Loegr yn hyfforddi pobl mewn 

ffotograffiaeth a chynhyrchu fideos.

Unrhyw un sy’n awyddus i gymryd rhan mewn cyfathrebu digidol ar gyfer eu heglwys neu eu Hardal 
Genhadaeth. Gan fod hwn yn weithdy ymarferol, mae lleoedd yn gyfyngedig i 10 o bobl. Os ydych chi’n archebu 
lle ar y cwrs, gwnewch yn siwr fod gennych chi liniadur neu gyfrifiadur tabled y gallwch ddod ag ef gyda chi. 

6 Mawrth 

7pm-9pm

Canolbwynt Cymunedol Sant Andreas, Garden City, Glannau Dyfrdwy

Am ddim, darperir te a choffi.
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ARWAIN EICH EGLWYS AT DWF

Mae cwrs preswyl Arwain eich Eglwys at Dwf wedi ei anelu at arweinwyr yr eglwys (lleyg ac ordeiniedig) sy’n chwilio 

am gymorth ac anogaeth wrth arwain a thyfu eu heglwysi.

Mae amrywiaeth o weithdai yn ystod y cwrs, lle mae aelodau’r tîm yn dod â’u profiad personol a’u harbenigedd o annog 

twf yn yr eglwys mewn gwahanol gyd-destunau, eglwysyddiaeth a lleoliadau. 

Mae sesiynau’r cwrs yn cynnwys...

• Anelu at dwf - Cyd-destun, arweinyddiaeth a gweledigaeth

• Ein ffocws -Ymrwymo ein hunain i dwf

• Ein cynllun - Datblygu strategaeth ar gyfer twf, a’i gweithredu

• Ein diwylliant - Datblygu cymuned sy’n gwahodd, yn croesawu ac sy’n cynnig lletygarwch

• Creu cynllun ar gyfer twf - Offer ac adnoddau pwysig

• Ein galwad - Dweud ein stori a helpu pobl i gwrdd ag Iesu

• Ein taith - Bod yn ddisgyblion, gwneud disgyblion, dilyn Iesu

• Ein calon - Datblygu addoliad sy’n helpu’r eglwys i dyfu

• Y camau nesaf - Y daith ymlaen

Agored i bawb sy’n awyddus i weld yr eglwys yn tyfu. Rydym yn annog o leiaf dau o bob Ardal 
Genhadaeth i fynd ar y cwrs fel y gallan nhw gefnogi ei gilydd wrth weithredu eu cynllun gweithredu.

16-19 Ebrill 2018

Canolfan Gynadleddau’r Hayes, Swanwick

Am ddim, ond bydd angen i gynrychiolwyr dalu am eu trefniadau teithio eu hunain i Swydd Derby

I wneud cais am le, cysylltwch â siancharlesworth@cinw.org.uk

Cyswllt - Tracey White
01745 532589
traceywhite@churchinwales.org.uk

07.



FFURFIO YSBRYDOL - DULL MARK YACONELLI AR GYFER CYFARFODYDD 

Ydych chi wedi bod mewn gormod o gyfarfodydd? Cyflwynodd Mark Yaconelli, y siaradwr 
a’r athro rhyngwladol enwog, ffordd greadigol ac ysbrydoledig i ni o gynnal cyfarfodydd. 
Dewch i brofi dull Mark. Ni fydd cyfarfodydd fyth yr un fath eto!

YR HEN DESTAMENT -  PUM SGRÔL GŴYL

Mae pump o lyfrau’r Hen Destament fel Ruth, Caniad Solomon, Llyfr y Pregethwr, Llyfr Galarnad ac Esther yn 
gysylltiedig â phum gŵyl yn y flwyddyn Iddewig, ond yn rhoi golwg amrywiol ar y mathau o lenyddiaeth yn yr Hen 
Destament. Bydd y cwrs wyth wythnos hwn yn cyflwyno pob llyfr, ac yn rhoi trosolwg byr o rai o’r materion maen 
nhw’n eu codi.

Tiwtor y Cwrs
Y Parchedig Dr Jason Bray, Ficer Sant Silyn. Cyn dod i Wrecsam, bu Jason yn addysgu 
Astudiaethau Beiblaidd yng Ngholeg Mihangel Sant, ac mae ganddo PhD mewn 
astudiaethau’r Hen Destament.

Mae’r cwrs hwn yn agored i bawb.

15, 22, 29 Ionawr; 5, 19, 26 Chwefror; 5, 12 Mawrth 2018.
(Nid oes sesiwn ar 12 Chwefror)

6.30pm-8.30pm

Eglwys y Plwyf San Silyn, Wrecsam, LL13 8LS.  Lle parcio ar gael 

yn iard yr eglwys neu yn y maes parcio talu ac arddangos gerllaw.

Am ddim.  Darperir te a choffi.

Anne Owen, office@wrexhamparish.org.uk |  01978 355808

Cyswllt - Elizabeth Day 
dayelizabeth@gmail.com

OpenAgored i bawb, ond byddai’r cwrs hwn yn arbennig o berthnasol i unrhyw 
un sy’n cadeirio cyfarfodydd neu sy’n aelod o Gynhadledd eu Hardal Genhadaeth.

24 Chwefror  

10am-12 hanner dydd

Tŷ’r Eglwys, Gresffordd.

Am ddim. Darperir lluniaeth

siancharlesworth@cinw.org.uk

08.



FFURFIO YSBRYDOL -GŴYL GWEDDÏO

BuGan adeiladu ar waith Mark Yaconelli gyda’r Esgobaeth, bydd yr Wyl yn cynnwys gweithdai sy’n canolbwyntio 
ar ffurfiant ysbrydol grŵp a gweithgareddau gweddïo, gan eich annog i wrando ar Dduw ac arnoch eich gilydd.

TREFNYDD YR WYL - Y CYFARWYDDWR YSBRYDOLRWYDD, Y PARCHEDIG JOHN HARVEY.

Agored i bawb, yn enwedig y rhai sy’n ymwneud â Chynadleddau Ardaloedd Cenhadaeth a 
grwpiau eglwysig eraill yn hanner deheuol yr esgobaeth.

 28 Ebrill 

10am-4pm

Neuadd Gregynog, Tregynon, y Drenewydd.

siancharlesworth@cinw.org.uk 

FFURFIO YSBRYDOL - CYFLWYNO “ARBROFION YNG NGHWMNI DUW” MARK YACONELLI  

Fel rhan o’i etifeddiaeth i’r Esgobaeth, mae’r arweinydd a chyfarwyddwr ysbrydol sy’n adnabyddus yn 
rhyngwladol, Mark Yaconelli, wedi datblygu pecyn adnoddau o ymarferion a gweithgareddau sy’n galluogi 
cyfranogwyr i archwilio a dyfnhau eu bywyd gyda Duw. Fel cyflwyniad i’r adnoddau hyn, bydd y diwrnod hwn yn 
cynnwys gweddïo creadigol, gweithgareddau ymarferol, amser i orffwys a myfyrio.

Elizabeth Day - dayelizabeth1@gmail.com

Agored i bawb. 

12 Mai 

10am-4pm

Eglwys y Santes Margaret, Garden Village, Wrecsam. 

siancharlesworth@cinw.org.uk

Cyswllt - Revd John Harvey
revjohnharvey@googlemail.com
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Mae’r diwrnod hwn yn agored i bawb

5 Medi 

10.30am–1.30pm

Llyfrgell Gladstone, Penarlâg

Am ddim. Cinio a ddarperir

siancharlesworth@cinw.org.uk

Cyswllt - Manon Ceridwen James
manoncjames@churchinwales.org.uk

•

•

COLLAGE DUW A GEIRIAU’N TASGU
Sut ydyn ni’n cysoni realiti bywyd gyda’n ffydd? Sut ydyn ni’n siarad am Dduw yn y byd 
dryslyd hwn? Mae Mark Oakley yn archwilio sut rydyn ni’n cysoni realiti bywyd gyda’r 
ffydd Gristnogol yn ogystal â rhoi llais i hyn mewn iaith sy’n taro tant yn ein hoes ni

HYFFORDDWR - CANON MARK OAKLEY
Mark yw Canon Ganghellor Eglwys Gadeiriol Sant Paul ac awdur nifer o lyfrau ar 
ddiwinyddiaeth a ffydd, gan gynnwys The Splash of Words a Collage of God. Noddir y sesiwn 
foreol hon gan y Montgomery Trust, a daw i ben gyda chinio. 

BYW A DYSGU A DIWINYDDIAETH AR GYFER BYWYD

Mae Glen Lund a Richard Hainsworth yn Swyddogion Hyfforddiant yr Esgobaeth, yn gweithio ar ran Athrofa 
Padarn Sant. Maent yn hapus i gynorthwyo eglwysi lleol ac Ardaloedd Cenhadaeth i ddatblygu gweinidogaeth ar 
y cyd ac i ddatblygu disgyblion trwy addysg ac astudio, a byddent yn falch o drafod efo chi sut y gallant gefnogi'r 
gwaith hwn lle rydych chi.

Mae dau gwrs ar gael y gellir eu hastudio gan grwpiau bach yn lleol.

Mae Byw a Dysgu yn gasgliad o gyfres drafodaeth 6 sesiwn i grwpiau lleol eu rhedeg eu hunain, naill ai yn y 
drefn a awgrymir neu ond y modiwlau hynny sydd yn berthnasol yn lleol.
Yn dechrau pob mis Medi, mae Archwilio Ffydd: Diwinyddiaeth ar Gyfer Bywyd yn gwrs achrededig prifysgol 
mewn diwinyddiaeth sy'n agored i bawb. Mae'n cynnwys 2 seminar y tymor ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam ac 
8 sesiwn grŵp bach y tymor ar hyd a lled yr Esgobaeth.

Mae gwybodaeth lawn am rolau a hyfforddiant cydnabyddedig ar gael yn y cyhoeddiad Ministry Roles, 
Formation and Training in the Diocese of St Asaph, sydd ar gael o Swyddfa'r Esgobaeth ac ar Wefan yr Esgobaeth 
http://stasaph.churchinwales.org.uk/life/steering-groups/developing/.
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Gweinyddu Eglwysi ac Ardaloedd Cenhadaeth

RHEOLI CYLLID GAN DDEFNYDDIO MEDDALWEDD DATA DEVELOPMENTS

Mae’r diwrnod hyfforddiant hwn yn cyflwyno Cydlynydd Cyllid ac yn ymdrin â
• Nodi derbynebau a thaliadau
• Cysoniadau banc
• Llunio adroddiadau
• Casgliadau a thaliadau asiantaethol
• Cyllidebu
• Gweithdrefnau diwedd blwyddyn

Mae’r sesiwn yn cynnwys defnydd ymarferol o’r feddalwedd ar liniaduron. Mae

cyfyngiad o 20 y sesiwn er mwyn sicrhau bod gan bawb fynediad at liniadur.

Trysoryddion Eglwysi (neu eu mewnbynwyr 
data) a Thrysoryddion Ardaloedd Cenhadaeth.
Am ddim, darperir te a choffi a chinio.
siancharlesworth@cinw.org.uk 

2 Chwefror 
9.30am-4pm 
Eglwys Sant Pedr, Treffynnon.

3 Chwefror
9.30am-4pm 
Neuadd Eglwys y Santes Fair, y Waun.

8 Mehefin
9.30am-4pm
Neuadd Eglwys y Santes Fair, y Waun 

9 Mehefin
9.30am-4pm
Eglwys Sant Pedr, Treffynnon.

Cyswllt - Adam Taylor
AdamTaylor@churchinwales.org.uk
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HYFFORDDIANT GLOYWI DATBLYGIADAU DATA

Mae hwn yn ddigwyddiad hyfforddi dros gyfnod o dair awr ar gyfer y rhai sydd wedi bod yn yr hyfforddiant 
undydd ar Gydlynwyr Cyllid. Bydd yr hyfforddiant yn ymdrin â materion y gofynnwyd amdanyn nhw cyn y 
sesiwn er mwyn sicrhau bod anghenion y rhai sy’n bresennol yn cael sylw.

HYFFORDDIANT LLYWODRAETHU ARDALOEDD 
CENHADAETH

Mae’r sesiwn hon yn cwmpasu popeth y mae angen i chi ei 
wybod am sut mae Cynadleddau Ardaloedd Cenhadaeth 
yn gweithredu er mwyn sicrhau bod anghenion yr Ardal 
Genhadaeth, y Cyfansoddiad a’r Gyfraith Elusennau yn cael 
eu bodloni. Mae’n ofynnol i Aelodau Cynadleddau Ardaloedd 
Cenhadaeth fynd i’r hyfforddiant hwn.

Mae’r eitemau dan sylw yn cynnwys - 

• Pwerau a dyletswyddau Ardaloedd Cenhadaeth

• Cyfansoddiad ac Is-bwyllgorau Cynadleddau      
   Ardaloedd Cenhadaeth

• Rolau a Chyfrifoldebau

• Rheolaeth Ariannol

• Rheolaeth Weinyddol

Trysoryddion Eglwysi neu Ardaloedd Cenhadaeth sydd naill ai wedi bod yn defnyddio’r feddalwedd 
neu sydd wedi bod yn yr hyfforddiant diwrnod llawn.

27 Ionawr 

10am-1pm

Eglwys Sant Pedr, Treffynnon.

Darperir te a choffi am ddim.

siancharlesworth@cinw.org.uk

Agored i bawb, ond yn arbennig o ddefnyddiol i 
Aelodau Cynadleddau Ardaloedd Cenhadaeth, 
Aelodau Is-bwyllgorau, Aelodau Pwyllgor yr 
Eglwys

Am ddim, darperir te a choffi.

siancharlesworth@cinw.org.uk

20 Chwefror 

6pm-9pm  

Neuadd Eglwys y Santes Fair, y Waun.

12 Mawrth

2pm-5pm

Neuadd Eglwys y Santes Fair, y Waun 

13 Mawrth

6pm-9pm 

Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy
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Mae’r sesiwn hon yn agored i bawb, ond yn 
arbennig o ddefnyddiol i Wardeiniaid.
siancharlesworth@cinw.org.uk

5 Mehefin
7pm-9pm
Am ddim.  Darperir te a choffi.
Neuadd Eglwys y Santes Fair, y Waun

18 Mehefin
7pm-9pm
Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

RÔL Y WARDEN YNG NGHYD-DESTUN ARDAL GENHADAETH
Bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn rhoi arweiniad ar rôl a dyletswyddau Warden Ardal Genhadaeth a Warden yr 
eglwys leol. Byddwn hefyd yn ymdrin â chyfrifoldebau yn ymwneud ag adeiladau eglwysig a swyddi gwag clerigol. 
Bydd y sesiwn yn cael ei harwain gan Peter Pike, Archddiacon Maldwyn.

Cyswllt - Tracey White
01745 532589 | traceywhite@churchinwales.org uk

13.



EGLWYS DDIOGEL – DIOGELU PLANT, POBL IFANC AC OEDOLION MEWN PERYGL

Mae gan yr Eglwys yng Nghymru gyfrifoldeb i sicrhau bod pob aelod o’r eglwys yn derbyn gofal ac yn cael 
eu diogelu. Nod yr hyfforddiant hwn yw galluogi aelodau lleyg i ddatblygu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth 
o gamdriniaeth, prosesau diogelu a sut mae’r rhain yn ymwneud â’ch rôl a’ch cyfrifoldebau o fewn Polisi a 
Gweithdrefnau Diogelu’r Eglwys yng Nghymru.

Hyfforddwr -Emma Leighton-Jones –Swyddog Cymorth Diogelu Esgobaeth Llanelwy.

Cyswllt - Emma Leighton-Jones 
emmaleighton-Jones@cinw.org.uk | 07881 016186

18 Ionawr

6pm-9pm 

Eglwys yr Holl Saint, Southsea

22 Chwefror

2pm-5pm

Eglwys Sant Ioan, Llangollen

8 Mawrth

6pm-9pm

Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

19 Ebrill

6pm-9pm

Eglwys Sant Pedr, Treffynnon

10 Mai

2pm-5pm

Eglwys Crist, Y Bala

16 Mehefin

10am-1pm

Eglwys yr Holl Saint, Y Drenewydd

5 Gorffennaf

6pm-9pm

Canolfan Dewi Sant, Pensarn

Aelodau lleyg, yn enwedig y rhai sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl.

Am ddim, darperir te a choffi

siancharlesworth@cinw.org.uk
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Arweinyddiaeth 

NEWID A’R ARDAL GENHADAETH 
 
Yn y sesiwn gyda’r hwyr hon, bydd Dr Emily Clarke Jones yn ein helpu i ddeall sut i fod yn fwy effeithiol wrth reoli 
a delio â’r newid i ardaloedd cenhadaeth, a’r effaith mae newid mawr yn ei gael ar unigolion. Bydd y sesiwn hon 
yn rhyngweithiol a bydd digon o gyfle i drafod yr heriau rydym yn eu hwynebu.

HYFFORDDWR - Dr Emily Clarke Jones 
Emily yw Swyddog Datblygu Ardal Genhadaeth yr Wyddgrug, ac mae hi wedi cwblhau ymchwil yn ddiweddar 
oedd yn archwilio newid sefydliadol drwy bersbectif contract seicolegol ar gyfer gradd PhD. Fe fydd hi’n rhannu 
ei chanfyddiadau yn ogystal â phrofiad ymarferol o fywyd mewn Ardal Genhadaeth.

Pob un, yn enwedig y rhai sy’n arwain, e.e. aelodau Cynadleddau Ardaloedd Cenhadaeth, neu 
weinidogion lleyg neu ordeiniedig.

6 Mehefin

6pm-9pm 

Eglwys y Santes Margaret, Wrecsam 

siancharlesworth@cinw.org.uk

Cyswllt - Manon Ceridwen James 
manoncjames@churchinwales.org.uk

15.



HELP, RYDW I’N RHEOLWR LLINELL

Yn y sesiwn hanner diwrnod hwn, bydd Diane a Tracey yn ein cyflwyno i ymarferoldeb bod yn rheolwr llinell 
ar gydweithwyr, yn enwedig y rhai sy’n newydd i’r rôl hon. Bydd y sesiwn hon yn cael ei theilwra ar gyfer y 
cyfranogwyr; fodd bynnag, bydd yn arbennig o ddefnyddiol i’r rhai sydd eisiau cynyddu eu hyder wrth ddelio â 
heriau amrywiol rheoli pobl eraill, fel sut i roi adborth a beth yw cyfrifoldebau rheolwr.

Hyfforddwyr:  Diane McCarthy a Tracey White

SGILIAU CYFLWYNO
 
Dim ond wyth o gyfranogwyr all gymryd rhan yn y sesiwn hon (y cyntaf i’r felin gaiff falu!) ac mae wedi ei hanelu at 
y rhai a hoffai wella eu sgiliau llais a chyflwyno wrth arwain addoliadau neu bregethu. Mae’n addas ar gyfer y rhai 
sy’n newydd i’r weinidogaeth neu sy’n brofiadol ac sydd eisiau myfyrio ar eu harferion neu sydd eisiau datblygu eu 
hyder neu eu ffordd o chwyddo eu lleisiau.

Roedd Chris yn gantores glasurol broffesiynol ac mae hi wedi bod yn dysgu cyflwyniad canu a llais ers 
blynyddoedd lawer. Mae hi hefyd efo doethuriaeth mewn o seicotherapi ac mae yn cynnwys hyn yn ei hyfforddiant 
drwy  helpu pobl efo’u hunan hyder. Cyn ymddeol, bu Chris yn gweithio gyda phobl ar lefel uwch mewn 
sefydliadau fel y Swyddfa Gartref a'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn ogystal â'r sector preifat, gan eu helpu â siarad ag 
ymddygiad cyhoeddus.

Bydd y sesiwn hon yn arbennig o berthnasol i bawb sydd â chyfrifoldeb ffurfiol neu anffurfiol am waith 
pobl eraill e.e. hyfforddi ebrwyaid, Arweinwyr Ardaloedd Cenhadaeth, y rhai sy’n goruchwylio eraill mewn 
gweinidogaeth neu’n gweithio gyda gweithwyr cyflogedig fel gweinyddwyr, gweithwyr ieuenctid neu 
gerddorion.  

22 Mai

10am-1pm

Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

Am ddim.  Darperir te a choffi.

siancharlesworth@cinw.org.uk  

Mae’r sesiwn hon wedi ei hanelu at Arweinwyr Addoliadau, 
Ymgeiswyr am Ordinasiwn, Darllenwyr Lleyg a Chlerigion

8 Hydref

10am–3pm  

Eglwys Sant Pedr, Rhuthun 

Cyswllt - Manon Ceridwen James
manoncjames@churchinwales.org.uk

Am ddim. Cinio a ddarperir.

siancharlesworth@cinw.org.uk
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Agored i bawb, ond mae’r diwrnod hwn wedi ei 
anelu at y rhai sy’n arfer gweinidogaeth bregethu 

6 Chwefror 

10am–3pm  

Llyfrgell Gladstone, Hawarden 

siancharlesworth@cinw.org.uk

Am ddim. Cinio a ddarperir

PREGETHU AR Y GRAWYS, YR WYTHNOS FAWR A’R PASG 

Sut gallwn ni fynd gyda phobl ar daith drawsnewidiol bosibl drwy’r Grawys er mwyn iddyn nhw gael y paratoad 
gorau i fynd i mewn i ogoniant Diwrnod y Pasg? Byddwn yn edrych gyda’n gilydd ar sut gallwn fwrw goleuni 
ar ymddygiad Iesu, sy’n aml yn ymddangos yn rhyfedd, yn y cyfnod yn arwain at ei farwolaeth, sail ei brawf, a’r 
ystyr y mae ef a thraddodiad yr eglwys yn ei weld yn ei farwolaeth. Mae Sul y Fam yn ysgafnu’r hwyliau, cyn i ni 
ddechrau ar Sul y Dioddefaint. Mae cynulleidfa amrywiol y Pasg yn rhoi’r dasg i ni ymateb i’r cwestiynau ymhlyg 
sy’n cuddio ym meddyliau ein gwrandawyr ynghylch ystyr, perthnasedd a gwirionedd stori’r atgyfodiad yn ein 
byd sy’n llawn brwydro.

HYFFORDDWR: Canon Roger Spiller, Is-gadeirydd Coleg y Pregethwyr

Aeth gweinidogaeth Roger ag ef i Bradford, Stratford-upon-Avon a Nuneaton cyn iddo ddod yn Bennaeth cwrs 
diwinyddol cenedlaethol ac yna’n Gyfarwyddwr y Weinidogaeth a Chyfarwyddwr Ordinandiaid Esgobaeth 
Coventry. Ac yntau wedi ‘ymddeol’ erbyn hyn, mae wedi bod yn gweithio i adnewyddu’r Coleg; mae’n mwynhau 
tennis, ysgrifennu, paentio, teithio a cherddoriaeth, yn enwedig Gustav Mahler!

Os oes unrhyw fater yr hoffech i ni eu cynnwys fel, er enghraifft, cyfleoedd ychwanegol ar gyfer addoliad a 
phregethau rydych chi’n bwriadu eu darparu yn ystod y tymor, byddai Roger yn falch o glywed gennych chi. 

Cyswllt - Manon Ceridwen James
manoncjames@churchinwales.org.uk

Gweinidogaeth

17.



RHYDDHAU POBL DDUW: DIWINYDDIAETH GWEINIDOGAETH LEYG 

Yn y diwrnod hwn bydd yr Athro Canon Elaine Graham yn ein helpu i feddwl drwy ddiwinyddiaeth 
gweinidogaeth leyg ac ar y cyd, a sut i roi’r ymrwymiad hwn ar waith ym mywyd ein hardaloedd cenhadaeth.

HYFFORDDWR   Yr Athro Canon Elaine Graham 

Elaine yw Athro Ymchwil Diwinyddiaeth Ymarferol Grosvenor ym Mhrifysgol Caer ac mae’n awdur nifer o 
lyfrau ar ddiwinyddiaeth ymarferol a chyhoeddus, yn enwedig ar rywedd, diwylliant ac apolegaeth. Hi yw’r 
Canon Diwinydd yn Eglwys Gadeiriol Caer a’i hanerchiad ‘Whatever happened to the laity’ oedd Darlith Eglwys 
Gadeiriol Caer yn 2015.

Cyswllt - Manon Ceridwen James
manoncjames@churchinwales.org.uk

Agored i bawb

15 Mai

10am-3.30pm

Llyfrgell Gladstone, Penarlâg

Am ddim. Cinio a ddarperir

siancharlesworth@cinw.org.uk
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Gweinidogaeth Ieuenctid a Phlant

CARIAD, NID CASINEB  

Nod y digwyddiad hwn yw cynorthwyo cynrychiolwyr i ddatblygu syniadau a fydd yn eu cynorthwyo i fod o 
gymorth i bobl ifanc a phlant ddod i delerau a dechrau deall a chyd-destunoli erchyllterau terfysgol yn ein 
byd. Bydd gweithdy gan Heddlu Gogledd Cymru a’r prif siaradwr fydd Susie Mapledorum, Swyddog Ieuenctid 
Esgobaeth Manceinion. Bydd y digwyddiad yn cynnwys gweithdai ar ffyrdd ymarferol o helpu pobl ifanc a phlant 
mewn amrywiaeth o wahanol gyd-destunau.

Mae’r digwyddiad hwn yn agored i bawb ond bydd yn arbennig o ddefnyddiol i athrawon, 
gweithwyr ieuenctid, gweithwyr plant a chlerigion.

24 Chwefror

10am-1pm

Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff, Wrecsam

Am ddim  

siancharlesworth@cinw.org.uk  

Cyswllt - Tim Feak
Timfeak@churchinwales.org.uk
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PROFEDIGAETH YN YSTOD PLENTYNDOD 

Mae 1 o bob 29 o bobl ifanc rhwng 5 ac 16 oed wedi colli rhiant, chwaer neu frawd - tua 1 disgybl ym mhob 
dosbarth. Mae gan 70% o ysgolion cynradd ddisgybl sydd wedi cael profedigaeth yn ddiweddar ar eu cofrestr.

Nod yr hyfforddiant hwn yw rhoi gwell dealltwriaeth i weithwyr ieuenctid, gweithwyr plant, clerigion ac 
athrawon o brofedigaeth yn ystod plentyndod a sut i helpu plant, pobl ifanc a’u teuluoedd. Gyda diwinyddion 
sy’n arwain y sector, arweinwyr cenedlaethol ar brofedigaeth plant ac elusennau Cristnogol sy’n arbenigo mewn 
datblygu adnoddau yn y maes hwn, gall cynrychiolwyr ddysgu mwy er mwyn helpu mwy.

GWRANDO AR BLANT A PHOBL IFANC

Does dim sy’n fwy rhwystredig na meddwl nad oes unrhyw un yn gwrando arnoch chi. Mae’n deimlad y mae plant 
a phobl ifanc yn aml yn ei brofi. Yn yr eglwys, rydym yn dda iawn am benderfynu beth mae plant a phobl ifanc ei 
angen, dweud wrthyn nhw beth i’w wneud, a gwneud penderfyniadau ar eu rhan. Rydym yn anghofio mai plant 
a phobl ifanc yw eglwys heddiw. Mae ganddyn nhw gyfoeth o syniadau, awgrymiadau a mewnwelediadau i’w 
rhannu pe baem ni ddim ond yn rhoi’r amser a’r lle iddyn nhw wneud hynny. Pan fyddwn ni’n dysgu gwrando ar 
yr hyn sydd ganddyn nhw i’w ddweud, bydd yn llunio, yn herio ac yn newid yr eglwys mewn ffyrdd cyffrous.
Dewch i gyfarfod a gwrando ar awduron Learn to Listen a chael eich ysbrydoli!

20 October

10am-3pm

St Joseph’s Anglican and Catholic High School, 
Wrexham

 Am ddim, darperir lluniaeth

siancharlesworth@cinw.org.uk  

Cyswllt - Manon Ceridwen James 
manoncjames@churchinwales.org.uk

Mae’r digwyddiad hwn yn agored i bawb ond bydd yn arbennig o 
ddefnyddiol i weithwyr ieuenctid, gweithwyr plant, clerigion ac athrawon.

16 Mehefin

10am-1pm

St Joseph’s Anglican and Catholic High School, Wrexham

Am ddim, darperir lluniaeth

siancharlesworth@cinw.org.uk  

20.



Gweinidogaeth ysgolion

SGILIAU ADDYSG GREFYDDOL EFFEITHIOL A SYNIADAU AR GYFER MYND 
I’R AFAEL Â’R CWESTIYNAU MAWR

Hyfforddwr -Stephen Pett

Mae Stephen yn ymgynghorydd arbenigol RE Today, yn darparu hyfforddiant ac ymgynghoriaeth yn 
genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae’n ysgrifennu ar gyfer ac yn golygu cyfres cwricwlwm Addysg Grefyddol 
RE Today Services, Questions in RE, ac yn cyfrannu at nifer o gyhoeddiadau eraill, gan gynnwys prosiect 
Understanding Christianity.

Cyn gweithio ar gyfer RE Today Services, roedd Stephen yn Bennaeth Addysg Grefyddol uwchradd am 
flynyddoedd lawer, ac yn Athro Sgiliau Uwch. Roedd yn Gadeirydd ei CYSAG lleol am naw mlynedd a chymerodd 
ran weithredol yn natblygiad ei faes llafur cytûn a chanllawiau anstatudol lleol, yn ogystal â bod yn rhan o 

8 Ionawr  

9am-4pm

Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndwr, Wrecsam.  

Am ddim, darperir lluniaeth

siancharlesworth@cinw.org.uk

21.



MODIWLAU YSGOLION EGLWYS
Modiwl 1 – Cyflwyniad i’r elfennau sylfaenol a chysylltiadau rhwng yr Eglwys ac Ysgolion

Bydd y sesiwn hon yn amlinellu cyfrifoldebau cyfreithiol a chyfrifoldebau eraill llywodraethwyr mewn Ysgolion 
Eglwys.

• Deall y cysylltiad hanesyddol rhwng ysgolion eglwys a’r eglwys leol a rôl arbennig y llywodraethwr sefydledig
• Archwilio ffyrdd y gall eglwysi weithio’n agosach gyda’u hysgolion lleol a’u cefnogi
• Beth mae’n ei olygu i ysgolion fod yng nghanol cenhadaeth eglwys?
• Dysgu am rôl yr esgobaeth mewn tirwedd addysgol sy’n newid yn gyson
• Derbyniadau ac Adeiladau * Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir yn unig.

Penaethiaid newydd a phrofiadol, llywodraethwyr, a staff Ysgolion Eglwys.

Am ddim, Am ddim, darperir lluniaeth

11 Medi

4.30pm-6pm

Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

13 Medi

4.30pm-6pm

Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Mihangel Sant, Ceri

siancharlesworth@cinw.org.uk

Cyswllt - 
education.stasaph@cinw.org.uk | 01745 582245
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MODIWLAU YSGOLION EGLWYS
Modiwl 2 – Paratoi ar gyfer Arolwg gan yr Esgobaeth (GWELLA)

Rôl llywodraethwyr a staff Strategaethau ar gyfer monitro a gwerthuso - 
• Y Cymeriad Cristnogol nodedig
• Addoli ar y cyd
• Addysg Grefyddol

Bydd Arwain, Rheoli a Datblygu’n cael sylw hefyd yn y sesiwn hon.

5 Tachwedd

4.30pm-6pm

Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

7 Tachwedd

4.30pm-6pm

Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Mihangel Sant, Ceri

Am ddim, Am ddim, darperir lluniaeth

siancharlesworth@cinw.org.uk

Cyswllt - 
education.stasaph@cinw.org.uk | 01745 582245
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MODIWLAU YSGOLION EGLWYS
Modiwl 3 – Cymeriad Cristnogol Nodedig

Bydd y sesiwn hon yn amlinellu cyfrifoldebau cyfreithiol a chyfrifoldebau llywodraethwyr yn 
Ysgolion yr Eglwys yng Nghymru.

• archwilio ystyr cymeriad Cristnogol nodedig.
• datblygu gwerthoedd Cristnogol sy’n ystyrlon ar gyfer yr ysgolion.
• nodi adnoddau i ddatblygu’r cymeriad nodedig.

19 Chwefror

4.30pm-6pm

Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

21 Chwefror

4.30pm-6pm

Ysgol Wirfoddol a Reolir Forden, Forden, y Trallwng, SY21 8NE

Am ddim, Darperir lluniaeth

siancharlesworth@cinw.org.uk

Cyswllt - 
education.stasaph@cinw.org.uk | 01745 582245
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21 Mai

4.30pm-6pm

Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

23 Mai

4.30pm-6pm

Ysgol Wirfoddol a Rheolir Forden, Forden, y Trallwng, SY21 8NE

Am ddim, Darperir lluniaeth

siancharlesworth@cinw.org.uk

MODIWLAU YSGOLION EGLWYS 
Modiwl 4 – Addysg Grefyddol ac Addoli ar y cyd

Bydd y modiwl hwn yn cynnwys:

• Lle a phwrpas Addysg Grefyddol mewn ysgolion Eglwys
• Addysg Grefyddol a datblygiad ysbrydol - rhai enghreifftiau
• Beth sy’n gwneud Addoli ar y Cyd da/rhagorol mewn Ysgol Eglwys
• Rôl y llywodraethwyr wrth fonitro a gwerthuso Addysg Grefyddol ac Addoli ar y Cyd.
 

Cyswllt - 
education.stasaph@cinw.org.uk | 01745 582245

25.



HYFFORDDIANT GAN YR ADRAN ADDYSG A DYSGU GYDOL OES

Mae’r cyrsiau a ganlyn ar gael ar unrhyw adeg o’r flwyddyn gan yr Adran Addysg a Dysgu Gydol 
Oes. Fe’u hanelir at y rhai sy’n ymwneud ag Ysgolion Eglwys a gellir eu darparu yn unrhyw le yn yr 
Esgobaeth, gyda lleiafswm o saith yn cymryd rhan.

Am ragor o wybodaeth am drefnu unrhyw un o’r cyrsiau hyn yn eich eglwys neu eich Ardal 
Genhadaeth, cysylltwch â Sian Charlesworth ar siancharlesworth@cinw.org.uk oneu01745 582245.

Hyfforddiant Derbyn Rhan 1 - 
Cod Statudol, Polisi a Phroses

Bydd hyn yn canolbwyntio ar ddarparu trosolwg o God Derbyn presennol Ysgolion, gan roi sylw 
arbennig i bolisi derbyn yr ysgol a’r broses ar gyfer trefniadau derbyn y mae angen eu dilyn.

Penaethiaid, Llywodraethwyr ac unrhyw un arall sy’n ymwneud â derbyn plant i’r ysgol. 

Er mwyn trefnu cwrs, cysylltwch â Sheridan Goodey: sheridangoodey@churchinwales.org.
uk / 01745 532592 / 582245

26.



Atgyweiriadau a chynnal a chadw cyfalaf mewn Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir 
Cynllun CRAMP a sut i wneud cais am gyllid. 

Hyfforddiant Derbyn Rhan 2 -
Cod Apêl Derbyn Ysgolion, Paratoi ar gyfer Apêl a Dogfennaeth

Bydd hyn yn canolbwyntio ar ddarparu trosolwg o’r Cod Apeliadau Derbyn Ysgolion presennol, gan 
roi sylw i -

• Trosolwg o’r broses / pwy sydd ar y panel apeliadau
• Sut i baratoi ar gyfer gwrandawiad / dogfennaeth i’w darparu
• Yr hyn y bydd y panel apeliadau yn chwilio amdano
• Astudiaethau achos i’w trafod

Penaethiaid, Llywodraethwyr ac unrhyw un arall sy’n ymwneud ag atgyweirio a chynnal a 
chadw ein Hysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir.

I drefnu cwrs, cysylltwch â 
sheridangoodey@churchinwales.org.uk /01745 532592 / 582245

Penaethiaid, Llywodraethwyr ac unrhyw un arall sy’n ymwneud â derbyn plant i’r ysgol.

Er mwyn trefnu cwrs, cysylltwch â
Sheridan Goodey: sheridangoodey@churchinwales.org.uk /01745 532592 / 582245
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LLEOLIADAU HYFFORDDIANT

Abergele  - Canolfan Dewi Sant, South Parade, Pensarn, Abergele, LL22 7RG

Y Bala - Eglwys Crist, Ffordd Ffrydan, Y Bala, LL23 7RU

Ceri -  Ysgol VA San Mihangel. Ceri, Y Drenewydd, Powys, SY16 4NU

Y Drenewydd - Eglwys Holl Saint, Commercial Street, Y Drenewydd, SY16 2DN

Forden - Ysgol VC Forden, Forden, Y Trallwng, Powys, SY21 8NE

Garden City - Canolfan Eglwys Sant Andreas,  61 Sealand Avenue, Garden City, Glannau Dyfrdwy, CH5 2HN

Gresffordd - Ty’r Eglwys, The Green, Gresffordd, Wrecsam, LL12 8RG

Llanelwy - Swyddfa'r Esgobaeth, Stryd Fawr, Llanelwy, LL17 0RD

Llangollen - Eglwys Sant Ioan, Llangollen, LL20 8SN

Llangollen - Pafiliwn Rhyngwladol Llangollen, Ffordd Abaty . Llangollen, Sir Ddinbych, LL20 8SW

Penarlâg - Llyfrgell Gladstone, Church Lane, Penarlâg, CH5 3DF

Rhuthun - Eglwys Sant Pedr, Sgwâr Sant Pedr, Rhuthun, LL15 1BL

Southsea - Eglwys yr Holl Saint, Southsea, Wrecsam, LL11 5RD

Swanwick - Canolfan Gynadledda'r Hayes, Swanwick, Alfreton, Swydd Derby, DE55 1AU

Treffynnon - St Peter's, Rose Hill Street, Treffynnon, CH8 7TL

Tregynon - Neuadd Gregynog, Tregynon, ger Y Drenewydd, Powys, SY16 3PL

Y Waun - Neuadd Eglwys y Santes Fair, Y Waun, Wrecsam, LL14 5HD

Wrecsam -  Eglwys Plwyf San Silyn, Stryd yr Eglwys, Wrecsam, LL13 7LU

Wrecsam -  Eglwys y Santes Margaret, Heol Caer, Garden Village, Wrecsam, LL12 8LY

Wrecsam - Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff, Heol Sontley, Wrecsam, LL13 7EN

Wrecsam - Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam, LL11 2AW

28.



DYDDIADUR HYFFORDDI GYDA’N GILYDD AR GYFER DIGWYDDIADAU WEDI EU CYNLLUNIO

IONAWR

8 - Sgiliau Addysg Grefyddol sy’n cael effaith a syniadau ar 
gyfer mynd i’r afael â’r cwestiynau mawr
9am-4pm, Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndwr, Wrecsam

15 - Yr Hen Destament:  Pum Sgrôl Gŵyl
6.30pm-8.30pm yn Eglwys San Silyn, Wrecsam

18 - Eglwys Ddiogel
6-9pm yn Eglwys yr Holl Saint, Southsea

22  - Yr Hen Destament: Pum Sgrôl Gŵyl
6.30pm-8.30pm yn Eglwys San Silyn, Wrecsam

27 - Hyfforddiant gloywi Data Developments
10am-1pm yn Eglwys Sant Pedr, Treffynnon

29 - Yr Hen Destament: Pum Sgrôl Gŵyl 
6.30pm-8.30pm yn Eglwys San Silyn, Wrecsam

CHWEFROR

2 - Rheoli Cyllid gan ddefnyddio meddalwedd 
Data Developments
9.30am-4pm yn Eglwys Sant Pedr, Treffynnon

3 - Rheoli Cyllid gan ddefnyddio meddalwedd Data 
Developments
9.30am-4pm yn Neuadd Eglwys y Santes Fair, y Waun

5 - Yr Hen Destament: Pum Sgrôl Gŵyl
6.30pm-8.30pm yn Eglwys San Silyn, Wrecsam.

6 - Pregethu’r Grawys, yr Wythnos Fawr a’r Pasg
10am-3.30pm yn Llyfrgell Gladstone, Penarlâg

6 - Dod yn Gyfaill Dementia - sesiwn wybodaeth 
6.30pm-7.30pm yn Nhŵ'r Eglwys, Gresffordd. 

8 - Dod yn Gyfaill Dementia - sesiwn wybodaeth
10.30am-11.30am yn Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

15 - Dod yn Gyfaill Dementia
2pm-3pm yn Eglwys yr Holl Saint, y Drenewydd

19 - Ysgolion Eglwys - Cymeriad Cristnogol Nodedig
4.30pm-6pm yn Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

19- Yr Hen Destament: Pum Sgrôl Gŵyl 
6.30pm-8.30pm yn Eglwys San Silyn, Wrecsam

20 - Hyfforddiant Llywodraethu Ardaloedd Cenhadaeth 
6pm-9pm yn Neuadd Eglwys y Santes Fair, y Waun

21 - Ysgolion Eglwys - Cymeriad Cristnogol Nodedig
4.30pm-6pm yn Ysgol Wirfoddol a Reolir, Forden

22 - Eglwys Ddiogel 
2pm-5pm yn Eglwys Sant Ioan, Llangollen

24 - Cariad, nid Casineb  
10am-1pm yn Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd 
Sant Joseff, Wrecsam

24 - Dull Cyfarfodydd Mark Yaconelli
10am-12pm yn Nhŵ’r Eglwys, Gresffordd

26 - Yr Hen Destament:  Pum Sgrôl Gŵyl 
6.30pm-8.30pm yn Eglwys San Silyn, Wrecsam

29.



MAWRTH

5 - Yr Hen Destament:  Pum Sgrôl Gŵyl  
6.30pm-8.30pm yn Eglwys San Silyn, Wrecsam

6 - Cyfathrebu Digidol – Cyflwyniad i gyfryngau 
cymdeithasol
9pm yng Nghanolbwynt Cymunedol Sant Andreas, 
Garden Village, Shotton

8 - Eglwys Ddiogel
6pm-9pm yn Swyddfa’r Esgobaeth

12 - Yr Hen Destament:  Pum Sgrôl Gŵyl 
6.30pm-8.30pm yn Eglwys San Silyn, Wrecsam

12 - Hyfforddiant Llywodraethu Ardaloedd 
Cenhadaeth
2pm-5pm yn Neuadd Eglwys y Santes Fair, y Waun

13 - Hyfforddiant Llywodraethu Ardaloedd 
Cenhadaeth 
6pm-9pm yn Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

EBRILL

16-19 - Cwrs Preswyl Arwain eich Eglwys at Dwf 
Canolfan Gynadledda’r Hayes, Swanwick

19 - Eglwys Ddiogel
6pm-9pm yn Eglwys Sant Pedr, Treffynnon

28 - Gŵyl Gweddïau 
10am-4pm yn Neuadd Gregynog, Tregynon, y 
Drenewydd

MAI

10 - Eglwys Ddiogel 
2pm-5pm yn Eglwys Crist, y Bala

12 - Cyflwyno Arbrofion yng Nghwmni Duw gan 
Mark Yaconelli
10am-4pm yn Eglwys y Santes Margaret, Wrecsam

15 - Rhyddhau Pobl Dduw: Diwinyddiaeth 
Gweinidogaeth Leyg 
10am-3.30pm yn Llyfrgell Gladstone, Penarlâg

21 - Ysgolion Eglwys - Addysg Grefyddol ac Addoli at 
y cyd 
4.30pm-6pm, Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

22 - Help, rydw i’n Rheolwr Llinell 
10am-1pm, yn Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy 

23 - Ysgolion Eglwys - Addysg Grefyddol ac Addoli at 
y cyd
4.30pm-6pm yn Ysgol Wirfoddol a Rheolir Forden, 
Forden

30.



MEHEFIN

5 - Rôl y Warden yng Nghyd-destun Ardal 
Genhadaeth
7pm-9pm yn Neuadd Eglwys y Santes Fair, y Waun

6 - Gobaith a Dyfodol  
9am-4pm ym Mhafiliwn Llangollen, Llangollen

6 - Newid a’r Ardaloedd Cenhadaeth 
6pm-9pm yn Eglwys y Santes Margaret, Wrecsam

8 - Rheoli Cyllid gan ddefnyddio meddalwedd Data 
Developments
9.30am-4pm yn Neuadd Eglwys y Santes Fair, 
y Waun

9 - Rheoli Cyllid gan ddefnyddio meddalwedd Data 
Developments
9.30am-4pm yn Eglwys Sant Pedr, Treffynnon

16 - Profedigaeth yn ystod plentyndod
10am-1pm Ysgol Uwchradd Gatholig ac 
Anglicanaidd Sant Joseff, Wrecsam

16 - Eglwys Ddiogel 
10am-1pm yn Eglwys yr Holl Saint, y Drenewydd

18 - Rôl y Warden yng Nghyd-destun Ardal 
Genhadaeth
7pm-9pm Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

GORFFENNAF

5 - Eglwys Ddiogel
6pm-9pm yng Nghanolfan Dewi Sant, Pensarn

AWST
Nid oes cyrsiau ym mis Awst.

MEDI

5 - Collage Duw a Geiriau’n Tasgu
10.30am-1.30pm yn Llyfrgell Gladstone, Penarlâg

11 - Ysgol Eglwys - Cyflwyniad i’r elfennau sylfaenol 
a chysylltiadau rhwng yr eglwys ac Ysgolion 
4.30pm-6pm yn Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

13 - Cyflwyniad i’r elfennau sylfaenol a chysylltiadau 
rhwng yr eglwys ac Ysgolion
4.30pm-6pm 4.30pm-6pm yn Ysgol Wirfoddol a 
Gynorthwyir Mihangel Sant, Ceri

31.



TACHWEDD

5 - Ysgolion Eglwys - Paratoi ar gyfer Arolwg gan yr 
Esgobaeth (GWELLA
4.30pm-6pm, yn Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

7 - Ysgolion Eglwys - Paratoi ar gyfer Arolwg gan yr 
Esgobaeth (GWELLA)  
4.30pm-6pm, Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir 
Mihangel Sant, Ceri

HYDREF

8 - Sgiliau Cyflwyno 
10am-3pm yn Eglwys Sant Pedr, Rhuthun

20 - Gwrando ar Blant a Phobl Ifanc
10am-3pm, Ysgol Uwchradd Gatholig ac 
Anglicanaidd Sant Joseff, Wrecsam

Cysylltu
Esgobaeth Llanelwy, Swyddfa'r Esgobaeth, Stryd Fawr LL17 ORD

01745 582245

stasaph.churchinwales.org.uk
32.


