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AELODAETH Y TÎM  
Mae’r Tîm Cyfathrebu yn bellgyrhaeddol ei natur. Cynhwysir aelodau sydd 
â diddordeb mewn Twristiaeth a Darlledu, ynghyd â chyfrifoldeb am Pobl 
Dewi, y Calendr Ymbiliau, y wefan a chyfryngau cymdeithasol. Mae i’r 
Swyddog Cyfathrebu Esgobaethol ran allweddol yng ngwaith y Tîm, a 
manteisir ar arbenigedd aelodau sy’n hyddysg yn yr iaith Gymraeg, er 
sicrhau fod dwyieithrwydd yn amlwg yn y gweithgareddau.  
 
AMCANION  
Gyda bod newidiadau ysgubol ym maes cyfryngau, nod y tîm yw cyflwyno’r 
hyn y dymuna’r esgobaeth ei roi gerbron y cyhoedd mewn modd mor eglur 
a chynhwysfawr â phosib.  
 
YR HYN A GYFLAWNWYD ELENI  
Mae cynhyrchu a dosbarthu Pobl Dewi yn rhan allweddol o waith y tîm: fel 
arfer, treulir tua hanner pob cyfarfod tîm yn cynllunio’r rhifyn nesaf. Deil 
cyhoeddiad print i fod yn bwysig, ond atodir gwybodaeth ychwanegol yn y 
fersiwn ar-linell, a hynny ar y tudalennau PDExtra, a gellir ychwanegu 
ymhellach ddeunydd fideo, megis y gyfres cyfweliadau ar bwnc 
galwedigaeth a chyfres Garawys yr Esgob, yn ogystal ag ymestyn ymhell y 
tu hwnt i ffiniau’r esgobaeth. Mae llunio’r Calendr Ymbiliau hefyd yn gryn 
gamp, a bu’r golygydd presennol yn drwyadl ymhob agwedd o’r gwaith.  
 
HERIAU ELENI  
Testun siom fu deall nad yw Radio Sir Benfro bellach yn darlledu’r deunydd 
a ddarparwyd gan yr esgobaeth, hynny oherwydd newidiadau o ran 
perchenogaeth. Er hyn, mae Radio Bronglais, sy’n darlledu ar FM (87.8 yng 
ngogledd Ceredigion), hefyd ar-linell, wedi croesawu mewnbwn 
Cristionogol, lawer ohono gan bobl o’r esgobaeth. Dibynnir ar wirfoddolwyr 
a threfnwyr er sicrhau presenoldeb yn Sioe Sir Benfro, a gobeithir gweld 
unigolion, o flwyddyn i flwyddyn, yn ymgymryd â chyfrifoldeb am y cyfle 



arbennig hwn i gyfarfod â phobl ac arddel y dystiolaeth Gristionogol yn y 
digwyddiad pwysig yma. Heb y cyfryw bobl, amhosib fydd hi i’r esgobaeth 
barhau i gyflwyno neges yr Efengyl yn y Sioe. Fel bob amser, heriol yw 
ceisio sicrhau fod Pobl Dewi yn cyrraedd pobl sy’n eiddgar i’w ddarllen. 
Crêd y tîm fod y sustem yn gweithio’n well nag y bu, eithr does wiw bod yn 
hunanfodlon ynglŷn â llwyddo yn hyn o beth, a hoffai’r tîm glywed gan bobl 
na welodd y papur, o bosib, a hynny ers tro.  
 
EDRYCH YMLAEN  
Bu twristiaeth, ers tro byd, yn rhan amlwg o’r economi yn y broydd hyn, a 
mae’n fwriad gan y Grŵp Twristiaeth i wneud gweinidogaeth i ymwelwyr yn 
rhan annatod o genhadaeth AddGLl, er enghraifft, drwy gyplysu plwyfi â 
phrosiectau cenedlaethol a rhanbarthol – mae’r rhain yn cynnwys prosiect 
ynglŷn â ffynhonnau sanctaidd yng Nghymru, o’r enw “Ffynhonnau Bywiol”, 
a’r Rhodfa Gelf ar Ffydd flynyddol. Yn Sir Gaerfyrddin mae’r grŵp yn 
gweithio ar Rodfa Ffydd eglwysi, capeli a ffynhonnau sanctaidd Dyffryn 
Tywi, sy’n agos at ffordd Llwybr Beicio Dyffryn Tywi. Drwy gyfrwng y wefan 
a’r cyfryngau cymdeithasol, mae’r posibiliadau o gyrraedd ambell 
gynulleidfa bellennig yn ddi ben draw; ac, o fewn i adnoddau cyfyngedig ein 
hesgobaeth ni, mae’r tîm wrthi’n bwriadu defnyddio’r cyfryngau hyn mewn 
modd effeithiol tu hwnt.  
 


