
 
Y Tîm Efengylu ac Efengyleiddio 

ADRODDIAD CRYNO BLYNYDDOL 
Cyfnod Adrodd: Pasg 2018 – Pasg 2019 

Awdur: Hyb Mones Farah, Archddiacon dros Gymunedau Cristionogol Newydd 
ac Efengylu 

 
AELODAETH Y TÎM  
Y Gwir Barchedig Esgob Tyddewi (Cadeirydd), Hyb Dorrien Davies, Hyb 
Paul Mackness, Parch Ddr Emma Whittick, Mr David Hammond Williams, 
Parch Ganon Michael Rowlands, y Chwaer Val Legg, Parch Victoria Jones, 
Parch Ganon Alan Chadwick, Parch Caroline Mansell.  
 
AMCANION  
Annog a hyrwyddo efengylu, allgyrraedd, tystio a thwf eglwysig yn yr 
esgobaeth. Prif ffocws y flwyddyn ddiwethaf hon fu trwytho calon yr 
esgobaeth a’r AddGLl gydag efengylu a thystio.  
 
YR HYN A GYFLAWNWYD ELENI  
Trefnwyd cynhadledd mewn dwy ran, yn canolbwyntio ar Efengylu ac 
Efengyleiddio. Bu’r gyntaf yn Rhagfyr cynnar 2018 a’r prif siaradwr oedd Mr 
Mark Russell (Byddin yr Eglwys), gydag eraill oedd yn ymwneud ag 
allgyrraedd ac efengylu yn yr Esgobaeth, yn cyfrannu.  
Calonogwyd ac ysbrydolwyd pobl, o ganlyniad i hyn. Bydd yr ail gynhadledd 
yn digwydd yn y gwanwyn 2020, a gobeithir erbyn hynny, y bydd yna 
weledigaeth ac amcan newydd o ran efengylu yn ein Hesgobaeth.  
Yn ogystal, cynhaliodd y grŵp dri chyfarfod gweddi “Deled Dy Deyrnas” 
ymhob Archddiaconiaeth, a phob AWL yn cael eu hannog i ymgysylltu â’r 
ymgyrch hon drwy ddarparu dolenni cyswllt i adnoddau ac i’r digwyddiadau 
gweddi eu hunain.  
Cynhaliwyd arolwg cadarnhaol iawn o Ganolfan Genhadu Byddin yr Eglwys 
ym Merlin’s Bridge, a chymeradwywyd effaith y ganolfan ar y gymuned leol 
mewn cyfnod cymharol fyr. Bwriad yr Esgobaeth yw agor tair o’r cyfryw 
ganolfannau, gan fanteisio ar gyllid taleithiol yr Eglwys yng Nghymru (y 
Gronfa Efengylu). Mae’r Archddiacon dros Gymunedau Cristionogol 
Newydd ac Efengylu yn gweithio’n ddyfal ar hyn ac yn llunio cais i’w 
gyflwyno i bwyllgor y Gronfa Efengylu ym mis Medi 2019. Mae yntau wedi 



cefnogi, yn ogystal, y rheiny sydd ag angerdd a gweledigaeth yn lleol dros 
blannu eglwysi perthnasol i newydd-ddyfodiaid i’r Ffydd; gobeithir gweld 
hyn yn tyfu fel caseg eira yn yr Esgobaeth drwyddi draw.  
 
HERIAU ELENI o 

 Mae cwblhau cais llwyddiannus i’r Pwyllgor Cronfa Efengylu a derbyn 
y cyllid yn hwylus, yn allweddol i ddyfodol ein canolfan genhadu 
bresennol a’n gweledigaeth  

 ran twf y ddarpariaeth. oDarparu adnoddau ar gyfer yr AddGLl o ran 
hyfforddi a chefnogi, gan roi’r modd a’r hyder iddynt fanteisio ar ffyrdd 
amrywiol o allgyrraedd ac efengylu, a bod yn ymwybodol ar yr un pryd 
o gyfyngiadau ariannol a daearyddol yr Esgobaeth. oDewis ac 
hyfforddi Cefnogwr diguro,  

 ran Efengylu a Thystio, ymhob AWL.  
 
EDRYCH YMLAEN  
 
Mae’r grŵp yn cynllunio dau ddigwyddiad pellach eleni; 

 
Noson gyda’r Gwir Barchedig Graham Crey 

Dydd Gwener 8 Tachwedd. 
Bod yn eglwys mewn diwylliant a chymdeithas ôl-Gristionogol. Dysgu gan y 

mudiad arloesu a mynegiant ffres yn ystod y 25 mlynedd diwethaf. 
 

Dydd Adnewyddiad a Dathlu Presenoldeb Duw yn ein plith 
9Tachwedd, Cadeirlan Tyddewi, 

Pregethir gan y Gwir Barchedig Graham Crey. 


