
 

 

GWEDDIAU DROS Y WEINIDOGAETH 
2018-9 (anoddau ar gyfer dyddiau catgor ac achlysuron 

eraill) Esgobaeth Llanelwy  

 
Mae Dyddiau Catgor wedi'u neilltuo i weddio am alwedigaethau a 

dros y rhai sy'n gwasanaethu'r eglwys mewn gwahanol weinidogae-

thau. Yn draddodiadol, mae dyddiau catgor ar ddydd Mercher, dydd 

Gwener a dydd Sadwrn yn yr wythnosau cyn y Trydydd Sul yn 

ystod yr Adfent, Ail Sul y Grawys, ar ôl Pentecost a'r trydydd wyth-

nos (litwrgaidd) ym mis Medi. 
 

Defnyddiwch y daflen hon ar gyfer myfyrio a gweddi yn ystod y 
dyddiau catgor eu hunain, ac ar adegau eraill er enghraifft cyn 

gwasanaethau ordinasiwn, trwyddedu neu sefydlu, yn eich gweddiau 

personol neu gydag eraill yn eich eglwys neu Ardal Genhadaeth. 
 

Gweddi am y cynnydd a'r defnydd cywir o'r rhoddion a roddodd 

Duw i ni  
Hollalluog Dduw, y mae dy Ysbryd Glan yn cynysgaeddu’r Eglwys ag am-

rywiaeth cyfoethog o ddoniau; caniata i ni allu eu defnyddio i ddwyn tys-

tiolaeth i Grist trwy fywydau wedi’u hadeiladu ar ffydd a chariad.  Gwna 

ni yn barod i fyw ei Efengyl ac yn eiddgar i wneud ei ewyllys, fel y 

gallwn rannu gyda’th holl Eglwys yn llawenydd y bywyd tragwyddol; 

trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  Amen. 

gosod fi mewn gwasanaeth drosot 

neu tro fi heibio er dy fwyn; 

dyrchafer fi neu darostynger fi drosot 

gwna fi’n gyfoethog, gwna fi yn dlawd; 

dyro i mi bopeth, gad fi heb ddim; 

yn ddi-atal ac o’r galon yr wyf yn ildio popeth oll i’th ewyllys  

a’th orchymyn di. 

Ac yn awr, gogoneddus a bendigedig Dduw, 

Dad, Mab ac Ysbryd Glan, 

yr wyt ti’n eiddof fi a minnau’n eiddot ti. 

Bydded felly. 

A bydded i’r cyfamod hwn a wnaed yn awr ar y ddaear  

fod wedi ei gadarnhau yn y nefoedd. Amen. 

Gweddi Cyfamodol Methodistaidd 

 
Ac yn olaf, mae dyddiau catgor yn gyfleoedd da i ni fyfyrio ar y weinido-

gaeth yr ydym yn ymarfer ar hyn o bryd ac i werthfawrogi hynny. 

Gwrandewch ar eiriau Michael Ramsay: 

 
Yng nghanol problemau a thrychinebau'r byd, efallai yr ydych chi'n teimlo bod 

eich gweinidogaeth eich hun yn ymddangos mor fach, mor ddibwys. Pa waha-

niaeth y mae’n gwneud i'r byd os ydych yn rhedeg y clwb ieuenctid, neu yn prege-

thu i ychydig o bobl mewn 

eglwys, neu ymweld â 

theuluoedd heb lawer o ef-
faith. Ond ystyriwch: gogoniant 

Cristnogaeth yw fod pethau 

bach yn bwysig iawn a bod y 

grŵp bach, yr un ddynes, yr 

un dyn, yr un plentyn o werth 

anfeidrol i Dduw. 

Gadewch hynny fod eich  

ysbrydoliaeth 



Gweddïwch dros: 

• y rhai sydd yn archwilio eu galwedigaeth ar y funud 
• am alwedigaethau i'r weinidogaeth ordeiniedig gan 

ymgeiswyr iau, ac am arweinwyr i’r dyfodol wrth i ni 

wynebu ymddeoliadau cyfran fawr o'n clerigion 
• am alwedigaethau i'r gweinidogaethau lleyg trwyddedig 

newydd - gweinidogaethau arloesol, efengylu, gweinidogion 

bugeiliol, gweithwyr ieuenctid a theuluoedd. 

• am gynnydd mewn ymrwymiad i ddisgyblyddiaeth ac i  

         aeddfedrwydd Cristnogol 
• i holl bobl Duw mewn eglwysi ar draws ein hesgobaeth 

wrth i ni geisio gwasanaethu Duw mewn amrywiaeth o gyd-

destunau - gwaith, cartref, cymuned, eglwys 
• Y rhai sydd ar hyn o bryd yn hyfforddi ar gyfer y weinido-

gaeth, eu teuloedd a thros Athrofa Padarn Sant: 

Esther Andrews  Gweithwraig ieuenctid 

Jon Andrews  Gweithiwr ieuenctid 

George Bearwood offeiriad (cyflogedig) 

Annalise Davies offeiriad (cyflogedig) 

Helen Dawson  offeiriad (cyflogedig) 

Gareth Erlandson offeiriad (cyflogedig) 

Sally Harper offeiriad (di-gyflogedig) 

Toby Jones offeiriad (cyflogedig) 

Gregor Lachlann-Waddell  offeiriad (cyflogedig) 

Simon Piercy  offeiriad (di-gyflogedig) 

Natasha Quinn-Thomas offeiriad (cyflogedig) 

Sue Storey  offeiriad (di-gyflogedig) 

Sian Syme  Church Army 

 

Carol Thomas  offeiriad (lleol) 

James Tout  offeiriad (di-gyflogedig) 

Michael Winwood caplan bugeiliol 

Benedict Yates  offeiriad (cyflogedig) 

Bydd offeiriaid lleol fel arfer yn gwasanaethu o fewn eu harda-

loedd cenhadol. Bydd ffocws gweinidogaeth nifer o’r gweinidogion 

uchod yn y gweithle a byddant yn gwasanaethu yn ystod yr wyth-

nos o fewn y byd addysg, iechyd, gwaith cymdeithasol yn ogystal â 

mewn gwaith gwirfoddol a chymunedol a’u teuluoedd. 

 
Wrth i ni weddïo dros y rhai sydd yn hyfforddi ar gyfer y weinido-

gaeth, mae'n gyfle da i ninnau feddwl am ein galwedigaeth ni. Mae'r 

weddi hon, o wasanaeth y Cyfamod Methodistaidd, yn cyfleu rhai 

gwirioneddau pwysig am alwedigaeth - efallai y byddai o help i chi 

fyfyrio ar y geiriau, ac efallai yr hoffech ddefnyddio'r weddi er 

mwyn ymrwymo eto i wasanaeth Duw. 

 

Y mae Crist yn rhoi gorchwylion lawer i’w cyflawni; 

Y mae rhai yn hawdd, eraill yn anodd; 

Rhai yn dwyn anrhydedd, eraill waradwydd; 

Rhai’n gydnaws a’n tueddiadau naturiol a’n buddianau materol, 

Eraill yn anghydnaws a’r naill a’r llall; 

Mewn rhai gallwn ryngu bodd Crist a’r eiddom ein hunain, 

Mewn eraill ni allwn ryngu bodd 

Crist ond trwy ymwadu a ni ein hunain. 

Er hynny, galluogir ni i wneud y pethau hyn i gyd  

trwy Grist, sy’n ein nerthu ni. 

Nid wyf mwyach yn eiddo i mi fy hun, ond i ti. 

Dyro i mi’r dasg a fynni. 

Gosod fi gyda’r neb a ewyllysi; 

dod fi i weithio, 

dod fi i ddioddef; 


