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Cyhoeddwyd gan Gorff  y Cynrychiolwyr 
yr Eglwys yng Nghymru ar ran Corff  Llywodraethol 
yr Eglwys yng Nghymru, Medi 2018.
Ni ddylid atgynhyrchu unrhyw ran o’r cyhoeddiad 
hwn heb gael caniatâd ymlaen llaw gan y Rheolwr 
Cyhoeddiadau:
Corff  y Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru,
2 Sgwâr Callaghan, Caerdydd. CF10 5BT
Perthyn hawlfraint yr holl luniau i Gorff  y Cynrychiolwyr 
yr Eglwys yng Nghymru.

Chwaraewch eich 
rhan, mawr neu fach, 

i ledaenu neges 
yr Efengyl – dyna 

anogaeth yr Archesgob
‘Dyheadau llesmeiriol’ fydd dyfodol strategaethau a pholisïau 
ar gyfer twf heb ymrwymiad a chyfraniad unigolion ar bob lefel 
o fywyd yr eglwys - dyna oedd rhybudd Archesgob Cymru yn 
ei Anerchiad fel Llywydd.

Yn ôl yr Archesgob John Davies, busnes craidd yr Eglwys 
yw efengylu – ‘ei stori a’i chân’ – ac mae gan bawb gyfraniad 
i’w wneud, waeth a yw’r cyfranwyr yn gweld eu hunain yn brif 
gymeriadau neu yn ‘chwaraewyr ymylol’.

Anogodd fynychwyr eglwysi i beidio â thanbrisio’r doniau a’r 
adnoddau oedd ganddyn nhw ond y dylent eu cynnig yn rhwydd i 
wasanaeth Crist.

Dywedodd yr Archesgob, sy’n Llywydd y Corff  Llywodraethol, 
“Gall yr Esgobion fynegi gweledigaethau penodol a cheisio gydag 
eraill i ddatblygu polisïau a strategaethau ond bydd y rhain yn aros 
yn ddim mwy na chynlluniau, dyheadau llesmeiriol, os na fydd gallu 
unigolyn i gyfrannu at y dasg efengylaidd gyff redinol yn cael ei 
annog, ei gydnabod a’i gadarnhau.”

Ychwanegodd, “Yn ein heglwysi a’n cymunedau fe all bod 
llawer yn teimlo fel chwaraewyr ymylol, sy’n teimlo na allant gyfrannu 
llawer, os o gwbl, at ein stori a’n cân neu at les y gymdeithas 
ehangach. Efallai eu bod nhw’n teimlo eu bod yn brin o dalent, 
doniau neu adnoddau; yn teimlo’n rhy hen, rhy ddibrofi ad, rhy 
rhywbeth neu’i gilydd! Ond o’n hamgylch mae yna straeon hyfryd 
am bobl a all fod wedi teimlo felly ond sydd bellach, gyda pheth 
anogaeth, gyda’r cwestiynau iawn yn cael eu gofyn, wedi dod yn 
rhan o ryw weithgarwch lleol a welodd brosiect yn blodeuo a ff ynnu.”

Cydnabu’r Archesgob fod yna heriau i ddod. Dywedodd, 
“Mae’r heriau sy’n wynebu’r eglwys a chymdeithas heddiw 
yn sylweddol, hyd yn oed yn frawychus, a gall yr adnoddau 
ymddangos yn bitw, yn gwbl annigonol mewn gwirionedd; ond 
o’u rhoi yn nwylo Iesu gan gyfranogwyr ewyllysgar, mae modd 
chwyldroi sefyllfaoedd a goresgyn heriau. Mae modd helpu i 
wireddu dyheadau trwy ddilyn cyfarwyddiadau Iesu, a chwarae 
rhan fach yn y gwaith o ddweud y stori a chanu’r gân.”

Atgoff odd yr aelodau fod gan yr Eglwys lawer o adnoddau ac 
y gallai gwyrthiau ddigwydd wrth i’r adnoddau hynny gael eu cynnig 
yn hael i eraill.

Anerchiad y Llywydd
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“Fel yr wyf wedi cadarnhau 
yn y gorff ennol, nid adnoddau 
pitw sydd gan yr Eglwys, ond 
adnoddau sylweddol, yn ddynol, 
materol ac ariannol. Mae 
gennym hefyd yr adnodd, sy’n 
gwneud rhai yn eiddigeddus, o 
fod â phresenoldeb ym mhob 
cymuned ar hyd a lled ein 
cenedl.”

Gan gyfeirio at hanes 
cyfarwydd a gwyrthiol bwydo’r 
tyrfaoedd yn y Beibl meddai’r 
Archesgob, “Yr adnoddau 
hyn yw ein pum torth a’n dau 
bysgodyn bach, ac mae galwad 
arnom i beidio â’u cadw ar ein 
cyfer ni ein hunain ond eu cynnig 
a’u defnyddio i ddweud y stori 
a chanu’r gân, a thrwy hynny 
fwydo’r rhai ysbrydol-newynog, 
a helpu i ddwyn baich y sawl y 
mae eu bywydau wedi eu chwalu 
a’u dryllio.” 

“Mae cyfl awni hyn yn gofyn 
am barodrwydd i wrando’n astud 
ac yn agored ar gyfarwyddiadau 
Iesu ynghylch sut y dylid a 
sut y mae’n rhaid i adnoddau 
gael eu defnyddio – mae hyn 
yn wirioneddol bwysig; mae’n 
hanfodol ein bod yn ymddiried 
y gall ef ddefnyddio’r hyn 
sydd gennym a’r hyn y gellir 
ei gynnig, waeth pa mor bitw 
y gwelwn ein hoff rwm, ac 
ymddiried yn ein gilydd fel y bu 
i geidwad y llety ymddiried yn 
y Samariad, a’r modd y bu i’r 
disgyblion ar y bryn ymddiried 
yn Iesu. Mae’r gwerth posibl 
o gynnig ein hadnoddau a 
chwarae ein rhan, unrhyw ran, 
bach neu fawr, yn y gwaith o 
ddweud y stori a chanu cân y 
Deyrnas ac annog eraill i wneud 
hynny yn rhywbeth na ddylid 
byth ei danbrisio.

Felly, ar gyfer adfywio 
parhaus ein tystiolaeth a’n 
cenhadaeth, gadewch imi 
eich annog chi, a thrwy eich 
ymroddiad, annog ein heglwysi 
a’n cymunedau i adnabod a 
chwilio am yr hyn sydd gennym 
i gyd i’w gynnig er mwyn ff yniant 
gwerthoedd y Deyrnas; gadewch 
i mi hefyd eich cyff roi wrth wybod 
y bydd gwyrthiau yn digwydd pan 
fyddwn, mewn ymddiriedaeth, 
mewn ff ydd ac mewn haelioni yn 
dweud y stori ac yn canu’r gân.”

I lawrlwytho testun 
Anerchiad y Llywydd ewch i:
www.churchinwales.org.uk/
structure/governing-body/
meetings/12-13-sept-2018/
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EfengyluI
Fframwaith ar gyfer 

Cenhadaeth Iach
a Llawen
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Nid oes glasbrint ar gyfer 
cenhadu ar hyd a lled Cymru ac nid 
oes chwaith un ff ordd benodol o 
fynd ati i genhadu, meddai Esgob 
Bangor, Andy John, wrth gyfl wyno 
adroddiad Grŵp Efengylu, 
Gweinidogaeth Arloesol a Thwf 
Eglwysi.

Yn hytrach, mae’r grŵp wedi 
awgrymu cyfres o ganllawiau 
neu ‘ddisgyblaethau’ ar gyfer 
cenhadaeth iach a llawen 
ar y pedair lefel - Ardaloedd 
Gweinidogaeth a Chenhadu, yr 
Esgobaethau, Plannu ac
Arloesedd a’r Dalaith.

Meddai Esgob Andy, “Mae’r 
disgyblaethau’n gwahodd 
Ardaloedd Gweinidogaeth a 
Chenhadu, Esgobaethau a’r
Dalaith i roi blaenoriaeth i
waith efengylu yn eu bywydau 
eu hunain. Hyd yn oed yn y 
tair uned strwythurol hyn, mae 
potensial i ragor o ddatblygiadau 
rhwydweithio ac arloesi a allai 
gynnwys partneriaid eciwmenaidd, 
asiantaethau cenhadol, 
cynghreiriau mwy anff urfi ol a 
rhwydweithiau sy’n gyff redin ar 
hyn o bryd.”
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Ardaloedd Gweinidogaeth
a Chenhadu

Rhaid sicrhau ymrwymiad lleol 
o’r newydd i addoli ac allgymorth 
os ydym am ddangos unrhyw 
ymrwymiad gwirioneddol i 
efengylu, meddai’r Esgob Andy. 
Dywedodd fod llawer o waith 
da eisoes ar droed yn sgil ein 
gwyliau, digwyddiadau bywyd, 
adeiladau, ysgolion a chysylltiadau 
â’r gymuned ehangach. “Os yw 
cynulleidfa leol yn caru Duw, bydd 
prawf o hynny,” meddai.

Esgobaethau
Roedd angen mentrau wedi’u 
cynllunio’n benodol ar esgobaethau 
er mwyn canolbwyntio adnoddau 
ar efengylu mewn modd oedd yn 
targedu, meddai’r Esgob Andy. Mae 
hyn yn cynnwys partneriaethau 
Byddin yr Eglwys sydd eisoes ar 
waith mewn pedair esgobaeth a 
mapio. 

“Gall yr eff aith ar y lleol fod yn 
drawsnewidiol oherwydd mae ff ydd 
yn gweithio – mae’n cyfoethogi’r 
sawl sy’n cymryd rhan, yn herio 
ond hefyd yn adfywio’r lleol yn eu 
ff ydd eu hunain.”

Arloesedd a Phlannu
Dyma oedd y maes efengylu 
mwyaf cyff rous ac ansicr, meddai’r 
Esgob Andy. “Boed yn eglwys gaffi   
neu’n eglwys adnoddau, mae’r 
dystiolaeth yn dangos bod menter 
ddewr ond gofalus yn meithrin ff ydd 
ac yn dwyn tystiolaeth i gymunedau 
o bobl na fyddent fel arall wedi 
cyfarfod Crist… er bod ym mhob 
esgobaeth enghreiff tiau da o’r 
math hwn o weinidogaeth, mae’n 
amlwg bod angen i ni gyfl ymu 
economi gymysg yr eglwys a rhoi 
blaenoriaeth i lefel, cwmpas ac 
ymrwymiad i waith arloesol.”

Talaith
Amlinellodd yr Esgob Andy y 
cynnydd a wnaed gan Grŵp y 
Gronfa Efengylu. Pwysleisiodd 
fod y Gronfa ar gyfer mentrau i 
alluogi’r eglwys i dystiolaethu’n 
eff eithiol mewn modd a oedd ag 
adnoddau digonol. Hefyd, roedd 
rhaid iddynt dargedu’n eff eithiol, 
“Nid cronfa i bawb a phopeth ydyw 
ond adnodd i symbylu a galluogi 
tystiolaeth i Grist,” meddai.

Ffi lm Ffydd mewn Efengylu
O glwb cinio ysgol i bryd bwyd cymunedol – gwelwyd ff yrdd newydd 
o fod yn eglwys mewn ffi  lm a lansiwyd fel rhan o’r adroddiad ar 
Efengylu.

Roedd y ffi  lm yn dangos chwe phrosiect, o bob un o esgobaethau’r 
eglwys, i ddangos sut mae eglwysi yng Nghymru yn estyn allan ac yn 
dwyn y neges Gristnogol i’r sawl sydd o’u cwmpas.

Y prosiectau yn y ffi  lm yw:
Y Lolfa – clwb cinio yn ysgol 
uwchradd Cefn Saeson,
Castell-nedd;

Noddfa – gweinidogaeth arloesol 
ar ystadau tai a’r gymuned ff ermio 
o gwmpas Llanidloes;

Caffi   Atgofi on – digwyddiadau i bobl â 
dementia yn y Drenewydd;

Bwyd gyda Ffrindiau – 
prydau a digwyddiadau 
cymunedol yng Ngorseinon;

Eglwys Gynhwysol –
hyrwyddo eglwys agored a chroesawgar 

yn Nhredelerch, Caerdydd;

Pypedau – hwyl a sbri gyda neges 
Gristnogol i blant yn ardal Llambed.

Mae’r ffi  lm bellach ar gael i’w gwylio 
neu ei lawrlwytho o wefan yr Eglwys 
yng Nghymru yn:
https://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/
news/2018/09/ff ydd-mewn-efengylu-ffi  lm
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Eleni, cyfl wynwyd 
yr adroddiad 
Aelodaeth a 
Chyllid fel rhan 
o gyfl wyniad yr 
Esgob Andy ar 
yr adroddiad ar 
Efengylu, Gweinidogaeth Arloesol a 
Thwf. Dywedodd fod dau ystadegyn 
yn galonogol: y cynnydd mewn 
presenoldeb yn y gwasanaethau 
canol wythnos, a oedd yn awgrymu 
bod y ff urfi au newydd ar gyfarfodydd 
Cristnogol yn dwyn ff rwyth; a’r 
cynnydd cymedrol yn y bobl ifanc 
dan 17 oed oedd yn mynychu – 
“Ni ddylai clywed y newyddion da 
hyn fod yn ffi  gur ysbeidiol, ond 
yn fuddsoddiad normal i rannu’r 
newyddion da â phobl ifanc,” meddai.

Gan eilio’r cynnig, anogodd yr 
Archesgob John wirfoddolwyr i beidio 
â chael eu brawychu gan brosiectau 
efengylu, “Peidiwch, da chi, â rhoi’r 
ffi  dil yn y to - mae’r cynlluniau llawn 
dychymyg hyn yn cael eu cynnal gan 
bobl normal sydd wir yn caru’r efengyl.”

Yn dilyn cyfl wyniad yr Esgob Andy, 
cafwyd sylwadau gan 17 o bobl. 

Disgrifi odd y Parchedig Steven 
Bunting (Abertawe ac 
Aberhonddu) brosiectau sy’n 
cael eu cynnal yn ei blwyf, 
yn cynnwys prydau bwyd 
yng ngolau cannwyll i barau 
sy’n priodi, lloches dros 

nos i bobl ddigartref a chlwb llwglyd yn 
ystod y gwyliau a roddodd fwyd i 185 o 
blant yn ystod yr haf. Ond rhybuddiodd 
y gallai twf yr eglwys gael ei barlysu gan 
fethdaliadau’r plwyf.

“Mae ein heglwys yn tyfu ac mae hyn 
yn gyff rous ond mae adeilad anferth sy’n 
mynd â’i ben iddo a chyfran y plwyf na 
allwn ei thalu yn ein parlysu - gallwn fod 
yn fethdalwyr erbyn diwedd y fl wyddyn. 
Yng nghanol heriau efengylu mae angen 
i ni ystyried sut mae modd i ni gefnogi 
plwyfi  mewn ardaloedd difreintiedig.”

Gofynnodd y 
Parchedig Naomi Starkey 
(Bangor) am ff yrdd o 
baratoi aelodau’r eglwys 
at efengylu fel eu bod 

yn mynd y tu hwnt i wirfoddoli i fyfyrio 
ar eu ff ydd. Hefyd, roedd yn pryderu 
am yr angen i estyn allan at bobl ifanc 
ac yn argymell dysgu oddi wrth yr 
eglwysi rhyddion. “Maen nhw’n crynhoi 
teuluoedd ac yn efengylu yn eff eithiol 
dros ben ac rydym ni am ddysgu 
ganddyn nhw,” meddai.

Dywedodd y Parchedig Ddr Adrian 
Morgan (cyfetholwyd) 
mai’r her oedd symud 
pobl o’r man cyfarfod i 
fod yn ddisgybl gydol 
oes. Meddai, “Mae’n 
syndod i mi pa mor 
anarferol yw hi i bobl agor y Beibl a 
chydweddio a chyfl awni gweithredoedd 
bara menyn yr eglwys. Dydy pobl ddim 
yn gwybod sut i weddïo …. Rhaid 
i ni ddefnyddio pob adnodd sydd 
gennym wrth law i gysylltu â phobl yn 
y ff ordd orau bosib, fel y gallan nhw 
rannu efengyl cariad gydag eraill yn 
eu cymuned.” Nid yw efengylu wedi 
digwydd ar ddamwain, meddal, roedd 
rhaid bod strategaeth ar waith neu ni 
fyddai’r eglwys yn ddim mwy na Chlwb 
Rotari gyda thŵr”.

Awgrymodd y Parchedig Adam 
Pawley (Llanelwy) ffi  lm 
yn un o gyfarfodydd 
y dyfodol i glywed sut 
roedd pobl wedi dod i’r 
ff ydd a fyddai’n dangos 
“sut rydym ni’n esbonio 
i’n ff rindiau beth yw ystyr Duw i ni”.

Dywedodd y Parchedig Dean 
Roberts (cyfetholwyd) mai’r eitem 
hon oedd uchafbwynt cyfarfod y Corff  
Llywodraethol, yn ei dyb ef. “Rydym 
ni’n siarad am yr hyn sy’n wirioneddol 
bwysig, adfywio efengylu yn ein 
gwlad,” meddai. Disgrifi odd sut roedd 
newidiadau bach yn ei eglwys wedi 
gwneud gwahaniaeth mawr – roedd 
symud Llan Llanast o ddydd Sul i 
noson yn yr wythnos ar ôl yr ysgol, er 
enghraiff t, wedi chwyddo’r niferoedd o 
12 i 50 mewn mis.

Ymhlith yr hanesion 
am brosiectau 
llwyddiannus, rhoddodd 
y Parchedig David 
Morris (Llandaf) 

adroddiad gonest am un prosiect a 
fethodd - caffi   dementia nad oedd wedi 
llwyddo i ddenu pobl. “I ddechrau roedd 
y plwyfolion yn ddigalon am y peth, ond 
roedd y profi ad o hyff orddi a pharatoi 
wedi bod yn adeiladol. Mae angen i ni 
fod yn eofn wrth fentro ond nid yw pob 
menter o reidrwydd yn mynd i lwyddo 
oherwydd nid yw popeth yn llwyddo ym 
mhob ardal. Bellach, rydym ni’n awr yn 
ystyried beth yw anghenion y gymuned,” 
meddai.

Dywedodd Daniel Priddy (cyfetholwyd) 
mai’r her oedd cael yr 
eglwys gyfan i efengylu. 
“Pe bai hyn yn digwydd 
ym mhob man, byddem 
ni mewn sefyllfa dra 
wahanol. Sut ydym ni’n 
mynd i gael pobl sy’n dangos diff yg 
brwdfrydedd am efengylu i gymryd rhan? 
Mae’r storïau hyn yn wych ond mae 
angen i ni herio ein brodyr a’n chwiorydd 
sy’n llaesu dwylo ynghylch efengylu 
fel hyn ac sydd ddim fel petaen nhw’n 
gweld bod cenhadu’n rhan o’u bywyd yn 
yr eglwys.”

Dywedodd y Parchedig Joel Barder 
(Tyddewi) fod angen 
ehangu perthynas yr 
eglwys ag eglwysi eraill. 
“Mae ystadegau’n dangos 
mai eglwysi rhyddion yw’r 
mwyafrif sy’n tyfu – nid 
yw’r rheiny’n aelodau o Cytûn. Sut allwn 
ni siarad â nhw? Byddwn wrth fy modd 
pe bai gen i’r modd o siarad â nhw, a 
chydweithio â nhw a dysgu ganddyn nhw.”

Wrth ymateb, cytunodd yr Esgob 
Andy fod bywiogrwydd ysbrydol yr 
eglwys yn arwain at efengylu a bod 
angen mwy o ddeunyddiau i alluogi 
pobl i rannu eu ff ydd yn hyderus. 

Roedd pawb yn unfrydol o blaid y 
cynnig.

Trafod Efengylu,
Gweinidogaeth Arloesol a Thwf

Cynnig:
Bod y Corff  Llywodraethol 
yn croesawu, cadarnhau a 
chymeradwyo Adroddiad y 
Grŵp Efengylu, Gweinidogaeth 
Arloesol a Thwf Eglwysi ac yn 
nodi’r Adroddiad Aelodaeth a 
Chyllid.



Padarn Sant
“Yn mynd o fod yn dda i fod yn ardderchog”

Mae rhywbeth da yn ymddangos 
am y tymor hir yn Athrofa Padarn 
Sant, yn ôl y Prifathro, y Parchedig 
Athro Jeremy Duff .

Ond, wrth gyfl wyno adroddiad 
blynyddol y coleg, dywedodd wrth y Corff  
Llywodraethol, “Rydym ni’n dda ond nid 
ydym ni’n ardderchog…eto.”  

Mae nifer y dysgwyr yn parhau i 
gynyddu, yn enwedig drwy’r rhaglen 
Diwinyddiaeth ar gyfer Bywyd lle gwelwyd 
cynnydd o 70% (134-227) yn y fl wyddyn 
ddiwethaf. Gwelwyd cynnydd o 20% ar 
y fl wyddyn fl aenorol (31-37) yn y rhai a 
dderbyniwyd yn 2018 ar gyfer Ffurfi ant i 
Weinidogaeth Drwyddedig (ordeiniedig a 
lleyg) yn cynnwys cynnydd yn y rhai sy’n 
hyff orddi’n llawn amser. Roedd y niferoedd 
ar gyfer eu derbyn yn 2018 i astudiaeth ôl-
raddedig hefyd yn llawer uwch na 2017.

Roedd rhaglen Doethuriaeth mewn 
Gweinidogaeth newydd ar fi n cael ei 
lansio gyda Phrifysgol Cymru y Drindod 
Dewi Sant. Byddai’n darparu ystod 
hyblyg o lwybrau i’r sawl sy’n awyddus 
i ddilyn ymchwil academaidd ar ymarfer 
gweinidogaeth. 

Hefyd, roedd Padarn Sant wedi 
buddsoddi mewn staff  gydag arbenigedd 
ym maes gweinidogaeth ymhlith 
ieuenctid a phlant. Yn ogystal â hyff orddi 
gweinidogion a darparu adnodd 
rhwydweithio ar gyfer y sawl sy’n gweithio 
yn y maes hwn, roedd wedi lansio cwrs 
MTh mewn Gweinidogaeth Plant a Phobl 
Ifanc a oedd yn denu llawer o sylw o bob 
cwr o’r DU.

Roedd yn datblygu enw da a 
chadarnhaol, fel y gwelir yn ôl y nifer sydd 
wedi cofrestru ar raglenni ôl-raddedig 
o blith myfyrwyr allanol, y ceisiadau 
gan esgobaethau o rannau eraill o’r 
DU i gefnogi eu dysgu neu i ddarparu 

ymgynghoriaeth ac yn sgil ennill contract 
gwerth chweil i gyfl enwi hyff orddiant 
diwinyddol ar lefel uchel ar gyfer 
caplaniaid y fyddin. 

Yn y cyfamser, roedd y coleg i barhau 
ar safl e Mihangel Sant am y 10 mlynedd 
nesaf. Mae’r costau wedi disgyn yn 
sylweddol ers y penderfyniad i gau’r 
ganolfan gynadledda ac roedd y coleg am 
ganolbwyntio ar wella ff urfi ant a dysgu ar 
gyfer yr Eglwys, nid ar newid adeiladau.

Ymhlith amcanion hirdymor Padarn 
Sant roedd dysgu a meddwl diwinyddol 
cyfrwng Cymraeg, eciwmenaidd a 
hygyrchedd.

“Mae gan yr Eglwys hanes da iawn o 
hyff orddi Pawliaiad ond nid felly cynifer o 
Bedrau – ble mae ein hyff orddiant ordeinio 
nad yw’n dibynnu ar astudiaeth ar lefel 
prifysgol?” gofynnodd.

Cafwyd derbyniad cymysg i’r 
adroddiad. Canmolodd y Canon Patrick 
Thomas (Tyddewi) 
ymdrechion y coleg i 
ddatblygu darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg, yn 
cynnwys y dyhead i 
ddatblygu deunyddiau gwreiddiol yn 
Gymraeg, yn hytrach na chyfi eithiadau.

Disgrifi odd y Parchedig Zoe King 
(Llandaf) yr adroddiad 
fel un ddisylwedd, ac 
roedd yn siomedig yn y 
diff yg manylion o ran yr 
hyn roedd myfyrwyr yn 
ei astudio a’u llwyddiannau, a niferoedd 
a throsiant y staff . “Penawdau a geir yn 
yr adroddiad hwn yn hytrach na chynllun 
manwl. Ein bwriad yw bod Padarn Sant 
yn perff ormio ar ei orau,” meddai “ond heb 
inni gael y wybodaeth yn glir o’n blaenau, 
allwn ni ddim gwneud hyn. Rwy’n cynnig 
ein bod yn gofyn am adroddiad sy’n fwy 
clir ym mis Ebrill.” 

Dywedodd yr Esgob June Osborne 
(Llandaf) ei bod yn 
gwerthfawrogi pa 
mor agored a gonest 
roedd y Prifathro a’i 
staff  wedi bod yn 

ystod y blynyddoedd cyntaf anodd. 
“Mae’r staff  yn gwrando’n astud iawn ar 
ein blaenoriaethau esgobaethol ac yn 
cydweithio â ni yn egnïol iawn,” meddai. 

“Rhaid i eglwys hyderus gael sefydliad 
hyff orddi hyderus a chredaf ein bod ar ein 
ff ordd i gyfl awni hynny.”

A hithau’n fyfyrwraig Diwinyddiaeth 
ar gyfer Bywyd, achwynodd Ruth James 
(Mynwy) pa mor anodd yw 
hi i fyfyrwyr rhan-amser 
yn yr esgobaethau gael 
mynediad i adnoddau, o 
gymharu â’r myfyrwyr yn y 
coleg yng Nghaerdydd.

Wrth ymateb i’r sylwadau i gyd, 
dywedodd yr Athro Duff  fod Padarn Sant 
yn adrodd yn ôl i lawer o gyrff  a gofynnodd 
am eglurder ynghylch yr hyn yr hoff ai’r 
Corff  Llywodraethol iddo ei gynnwys yn ei 
adroddiad yn y dyfodol. Ychwanegodd fod 
y mater ynghylch adnoddau ar-lein yn cael 
ei ddatrys gyda’r cyhoeddwyr.

Datblygu Gweinidogaeth
Mae adolygiad trwyadl o’r broses 

ddirnad ar fi n dechrau yn ôl adroddiad 
gan y Grŵp Datblygu Gweinidogaeth 
a gyfl wynwyd i’r Corff  Llywodraethol.

Bydd y grŵp yn archwilio’r broses 
gyfan, y bobl yn eu rolau perthnasol, 
diben pob cam o’r broses ddirnad 
a chanlyniadau disgwyliedig pob 
cam. Bydd hyn yn helpu i wella 
eff eithlonrwydd y broses ac yn 
caniatáu i hyff orddiant ganolbwyntio 
ar y materion angenrheidiol.

Hefyd...
• Curadaeth - mae’r Fainc wedi gofyn i’r 
grŵp gynnal gwaith sy’n mapio’r gwahanol 
fathau o guradiaeth. Mae’r esgobion yn 
awyddus i gael darlun cywir o’r modelau a 
ddefnyddir yn yr Eglwys ac asesu sut mae 
realiti ff ordd o fyw a gweinidogaeth gyfoes 
yn cael eu hadlewyrchu a’u cynnwys;
• Datblygiad Gweinidogol Parhaus – 
cyfres o ddiwrnodau gwrando wedi’u 
trefnu mewn esgobaethau er mwyn 
pennu beth ddylai rhaglen Datblygiad 
Gweinidogol Parhaus Padarn Sant geisio’i 
gyfl awni, pa hyff orddiant ddylai gael 
blaenoriaeth a sut dylid trefnu hyn;
• Mae’r Comisiwn Sefydlog ar 
Athrawiaeth wedi cyfl wyno canfyddiadau 
i’r Esgobion o’u hymchwiliad i 
ddiwinyddiaeth gweinidogaeth ordeiniedig, 
yn enwedig yng ngoleuni newidiadau 
diweddar i natur gweinidogaeth a 
ysgogwyd gan Arolwg yr Eglwys yng 
Nghymru 2012. Cyhoeddir y canfyddiadau 
mewn cyfrol o Theology Wales.
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“Sefydlwyd 
diwylliant o 

wrando, gwella a 
newid,” meddai’r 

Athro Duff .



Dair blynedd ar ôl i’r Corff  Llywodraethol ystyried perthnasoedd o’r un rhywedd 
ddiwethaf, mae’r pwnc wedi’i ailgyfl wyno i’r agenda gan yr esgobion. 

“Mae safbwynt y Fainc wedi newid a bellach rydym ni’n unfryd yn 
y gred ei bod yn anghynaliadwy ac anghyfiawn yn fugeiliol i’r Eglwys 
barhau i ymwrthod â gwneud unrhyw ddarpariaeth ffurfiol ar gyfer y 

sawl sy’n ymrwymo i’w gilydd mewn perthynas o’r un rhyw”. 

“Roeddem ni’n gwybod y byddai’n 
rhaid i ni gael y drafodaeth.”

Gwahoddwyd Prif Esgob Eglwys 
Esgobol yr Alban i annerch aelodau 
ynghylch y broses a ddatblygwyd ac a 
fabwysiadwyd yn yr Alban a bleidleisiodd 
y llynedd i ganiatáu priodasau o’r un rhyw 
yn ei heglwysi. Cafwyd sesiwn doli ac ateb 
ar ôl yr anerchiad, a thrafodaeth agored a 
phleidlais breifat i ddilyn.

Wrth gyfl wyno’r eitem, pwysleisiodd yr 
Archesgob John nad oedd cynnig wedi’i 
wneud ac na fyddai’n rhwymo’r Eglwys i 
unrhyw beth. 

Meddai, “Mae eich esgobion am 
symud ymlaen, ond nid mewn unrhyw 
gyfeiriad penodol. Rydym am i chi ddweud 
eich bod yn deall nad yw’n gynaliadwy i 
ni barhau mewn cyfl wr amhendant a rhoi 
cyfl e i ni wneud gwaith pellach ar sut y 
gallwn helpu pobl sydd mewn perthynas 
o’r un rhyw.”

Disgrifi odd yr Eglwys yng Nghymru fel 
teulu. “Mae gan bob teulu ei anawsterau, 
weithiau maen nhw’n rhai bach, weithiau’n 
rhai difrifol,” meddai. “Y gobaith yw y 
byddan nhw’n gallu byw yn barchus 
gyda’u gwahaniaethau.” Yn ei anerchiad, 
pwysleisiodd yr Esgob Mark Strange mai ei 
fwriad oedd cynnig proses, nid argymhelliad, 
ynghylch sut dylai pobl bleidleisio. “Mae’n 
broses i unrhyw un gael sgwrs, a chanfod y 
lle i hynny ddigwydd,” meddai.

Cymerodd y broses a ddisgrifi odd rai 
blynyddoedd a chafwyd sgyrsiau niferus 
ar bob lefel gyda phobl a oedd ar y naill 
ochr a’r llall o’r ddadl – roedd hi fel proses 
‘raeadru’. Roedd yn hyderus bod pawb 
wedi cael cyfl e i wrando a siarad.

“Pan ddaeth priodas i gyplau o’r un 
rhyw yn gyfreithlon, gwelsom na fyddai 
modd i ni eistedd yn ôl a gwneud dim,” 
meddai. “Roeddwn i’n bryderus na fyddai 
cyfl e i symud ymlaen yn araf, ac y byddai 
pethau’n dechrau digwydd cyn i ni gael y 
cyfl e i gynnal trafodaeth,” meddai.

Ychwanegodd, “Y cwestiwn a roesom 
ger bron oedd beth fyddai’n digwydd OS 
byddem yn symud ymlaen a beth fyddai 
angen i ni ei wneud er mwyn i chi barhau 
yn yr Eglwys? Dyma’r cwestiwn wnaethom 
ni ei ofyn i’r sawl nad oedd yn dymuno 
gweld newid a’r rhai fyddai’n gadael os na 
fyddem yn newid.”

Yn y cyfamser, roedd materion 
canonaidd, athrawiaethol a litwrgaidd i’w 
hystyried. “Bu’r pwyllgorau athrawiaethol 
a litwrgaidd yn ystyried nifer o lwybrau 
posibl a allai ganiatáu symud heb ddangos 
i ba gyfeiriad.”

Yn y pen draw, daeth strategaeth 
i’r fei y gellid ei rhoi gerbron y Synod 
Cyff redinol. Roedd yn cynnwys egwyddor 
o optio i mewn lle mai dim ond clerigion 
a oedd wedi’u trwyddedu i wneud hynny 
gan yr Esgob allai gynnal priodasau o’r 
un rhyw, a dim ond mewn eglwysi lle’r 
oedd cyngor yr eglwys hefyd wedi nodi 
eu bod yn cefnogi’r newid.

Roedd hefyd yn cynnig dim newid 
i’r Llyfr Gweddi na’r rheolau am newid 
litwrgi. “Fe wnaethom ni benderfynu bod 
priodas yn briodas i bawb, beth bynnag 
fo’u rhyw,” meddai’r Prif Esgob.

Ond hyd yn oed ar ôl i’r newid gael ei 

gymeradwyo, parhau wnaeth y sgyrsiau. 
“Os oes materion yn gofyn am sgwrs, 
rhaid i hynny ddigwydd,” ychwanegodd.

“Os na allwch chi gyrraedd y man ble 
gallwch chi wylo gyda’r sawl sy’n eich 
gwrthwynebu, mae rhywbeth o’i le ar y 
broses,” oedd casgliad yr Esgob Mark.

“Treuliwch gymaint o amser ag y 
gallwch fel bo’r hyn a drafodir yn cael ei 
drafod â chariad. Rwy’n cynnig proses, nid 
dim ond i chi gael sgwrs, ond er mwyn i 
bawb yn yr eglwys gael sgwrs.” 

Cwestiynau
Gofynnodd yr aelodau gwestiynau i’r 
Esgob Mark am benderfyniad Eglwys 
Esgobol yr Alban. Roedd Dr Robert 
Wilkinson (Tyddewi) am wybod a 
oedd optio i mewn i drwyddedu 
yn ‘stryd unff ordd’ i glerigion neu 
a oedd modd optio allan hefyd? 
Eglurodd yr Esgob Mark fod 
trwyddedu yn broses a ddigwyddai fesul 
pum mlynedd felly os oedd cynulleidfa yn 
penderfynu nad oedden nhw am gynnal 
priodas o’r un rhyw, roedd proses gyff redin 
lle gallen nhw newid ac nid oedd problem 
gyda chlerigion yn optio i mewn neu allan.

Gofynnodd Archddiacon Meirionnydd, 
Andrew Jones (Bangor), a fyddai’r Esgob 
Mark yn barod i fynd drwy’r broses gyfan 
eto ac i ba raddau oedd y broses wedi bod 
yn ‘llwyddiant bugeiliol dwys’?

“Fe fyddwn yn barod i fynd drwy’r 
broses eto ond fe fyddwn yn addasu rhai 
pethau,” atebodd yr Esgob Mark. “Mae 
wedi bod yn gryn aberth i lawer. Ond 
bellach, allwn ni ddim esgus nad oes yna 
broblem. Mae’r broses rydym ni wedi’i 
dilyn wedi cyff wrdd yn ddwfn ynof ond 
mae angen pobl sydd â sgiliau bugeiliol 
sensitif dros ben.” 

Wrth ateb cwestiwn am nifer y 
priodasau sydd wedi’u cynnal, dywedodd 
yr Esgob Mark nad oedd priodasau o’r 
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un rhyw yn cael eu cofnodi ar wahân i 
briodasau eraill. Serch hynny, nid oedd 
galw anferth wedi bod – yn ei esgobaeth 
ef cynhaliwyd pump.

Roedd Gareth Erlandson (Llanelwy) 
am wybod pa eff aith a gafodd y 
penderfyniad ar dwf yr eglwys. “Mae 
ambell gynulleidfa yn ystyried hyn,” 
meddai’r Esgob Mark. “Mae rhai wedi 
gweld twf ac eraill heb weld bod pobl wedi 
eu gadael. Ein prif genhadaeth yw dod â 
phobl at Grist – nid oes unrhyw arwydd ar 
hyn o bryd yn dangos bod y genhadaeth 
honno wedi’i hatal yn sgil y penderfyniad. 
Mae’n siŵr y gwelwn ni’r canlyniad ymhen 
dwy neu dair blynedd, nid nawr.”

Cyfaddefodd y Parchedig Ddr Adrian 
Morgan (cyfetholwyd) ei fod mewn 
cyfyng gyngor dwys ynglŷn â’r mater a 
gofynnodd pa gefnogaeth fugeiliol oedd 
ar gael i helpu pobl fel fe. “Er mwyn i’r 
penderfyniad ddigwydd, roedd rhaid i ni 
ddangos ein bod yr un mor fugeiliol ofalus 
o’r clerigion ar y naill ochr a’r llall i’r ddadl,” 
meddai’r Esgob Mark. “Mae yna nifer 
sylweddol o brosesau parod sy’n sicrhau 
nad yw pobl yn cael eu cosbi oherwydd 
eu barn. Ni all dim sefyll rhwng yr off eiriad 
sy’n gweinyddu a’i gydwybod. Rydym ni’n 
rhan o eglwys sydd â’i bryd ar gynnwys ac 
nid gwahardd.”

Ofn y Parchedig Dean Roberts 
(cyfetholwyd) oedd y byddai 
newid yng Nghymru yn achosi 
dryswch ac elfen o loteri o 
ran pa eglwysi y gallai cyplau 
o’r un rhyw briodi ynddynt. 

Cymharodd yr Esgob Mark y sefyllfa ag 
ailbriodi ar ôl ysgaru, a oedd yn sefyllfa yr 
oedd rhai off eiriaid yn ei derbyn ac eraill 
yn ei gwrthod. Roedd disgwyl i off eiriaid 
gyfeirio cyplau at yr esgobaeth i’w helpu i 
ddod o hyd i eglwysi lle gallen nhw briodi.

Trafodaeth 
Dywedodd y Canon Steven Kirk (Llandaf) 
mai cariad oedd 
sylfaen pob perthynas 
ddynol ac ar y sail 
honno bedair blynedd 
yn ôl y gwnaeth ei 
blwyf benderfynu cefnogi cyplau o’r un 
rhyw. “Roedd eu profi ad o fywyd wedi eu 
dysgu nhw i ddangos gofal a chefnogaeth 
i ddau berson mewn cymuned o gariad … 
Mae’n ymwneud â byw y bywyd y galwodd 

Duw ni i’w fyw oherwydd iddo ein gwneud 
o gariad ac i garu. Wrth gwrs, mae’n 
anghynaliadwy i’r eglwys beidio â gwneud 
unrhyw ddarpariaeth - ond rwy’n gobeithio 
nad ydyn ni’n rhy hwyr.”

Soniodd Sarah Mulcahy (Mynwy) 
am ei merch 17 oed, a 
oedd wedi dweud wrthi’n 
ddiweddar ei bod hi’n 
hoyw. Doedd hynny 
ddim yn broblem yn yr 

ysgol ond roedd yn broblem yn yr eglwys 
– doedd hi ddim yn gallu deall pam na 
allai briodi yn yr un eglwys ag y cafodd 
ei bedyddio a’i chonff yrmio. “Y cyfan 
mae’n gofyn amdano yw ei bod yn cael 
ei derbyn am yr hyn ydyw,” meddai, ac 
ychwanegodd, “Nid ein lle ni yw barnu, lle 
Duw yw gwneud hynny.”

Disgrifi odd y Parchedig Rosemary Hill 
(Llandaf) ei phrofi ad fel 
trefnydd gorymdaith Pride 
Cymru, a’r modd y bu iddi 
gwrdd â phâr a oedd yn 
ofni na allen nhw ddod 
o hyd i rywun i fedyddio’u plentyn, plant 
a oedd wedi’u gwrthod gan eu rhieni ac 
eraill a oedd yn niweidio eu hunain yn sgil 
homoff obia. Fyddai pobl ddim yn ystyried 
bod yr eglwys yn lle cynhwysol hyd nes 
bod cyplau LBGT yn cael yr hawl i briodi 
yno, meddai.

Dywedodd Dr Heather Payne 
(Llandaf) fod angen i’r Eglwys ddelio 
ag anghytundeb a datrys y sefyllfa, yn 
hytrach na chael ei pharlysu a gwneud 
dim. Credai fod hyn yn fater pwysig ond 
na ddylai dynnu ein sylw oddi ar faterion 
pwysig eraill fel tlodi ac iechyd meddwl.

Dywedodd Ruth James (Mynwy) fod 
y drafodaeth ynghylch cariad. “Mae’r 
esgobion yn rhoi cyfl e i ni ddweud wrth 
y gymuned LGBT, ‘Dewch i mewn - fe 
ddown ni o hyd i le i chi oherwydd ein bod 
yn eich caru chi hefyd’. Sut gallwn ni droi 
cefn ar hyn?”

Dywedodd Robert Wilkinson (Tyddewi) 
fod yn rhaid i bobl ystyried beth oedd 
ystyr cariad ac a oedd bob amser yn 
gwneud yr hyn roedd pobl am iddo wneud. 
Dywedodd y byddai angen syniadau 
creadigol iawn i warchod y sawl sy’n 
wrthwynebus i briodas cyplau o’r un rhyw 
ar sail ddiwinyddol.

Dywedodd y Parchedig Dean Roberts 

(cyfetholwyd) fod rhai o’i gydweithwyr yn 
ofni siarad yn gyhoeddus am y mater hwn, 
oherwydd eu bod yn ofni na fydden nhw’n 
cael dyrchafi ad neu ddod yn beriglor 
pan fydden nhw’n gorff en eu cyfnod fel 
curad. “Mae llawer o leisiau mud,” meddai. 
Hefyd, gofynnodd pam roedd y Corff  
Llywodraethol yn parhau i drafod mater 
priodasau cyplau o’r un rhyw, o ystyried 
bod niferoedd yr aelodau yn fater llawer 
mwy dybryd?

Roedd yr Archddiacon Mounes Farah 
(Tyddewi) yn credu bod yr ysgrythur yn 
glir bod priodas rhwng dyn a menyw. 
“Mae unrhyw beth sydd y tu hwnt i hynny 
yn cael ei ddiffi  nio yn yr ysgrythur fel 
bywyd pechadurus. Mae’r gair hwnnw’n 
un anodd ei ddefnyddio, ond mae angen 
i ni allu galw pob yr un ohonom i fywyd o 
edifeirwch.”

Dywedodd y Parchedig Adam Pawley 
(Llanelwy) mai’r cwestiwn mwyaf iddo ef 
oedd sut rydym ni’n darllen yr ysgrythur a’i 
awdurdod yn ein bywydau ni ein hunain. 
“Rwy’n ei chael hi’n anodd troi cefn ar yr 
hyn rwy’n ei ddarllen yn yr ysgrythur, er 
yr hoff wn ac y byddai’n llawer haws imi 
wneud hynny,” meddai.

Dywedodd y Parchedig Ddr Jason 
Bray (cyfetholwyd) sut 
roedd llinell o brolog 
yr Efengyl yn ôl Ioan - 
‘Hebddo ef ni ddaeth 
un dim sydd mewn bod’ 
– wedi helpu dyn a oedd yn ymrafael â’i 
ysbrydolrwydd. “Nid yw’r ysgrythur bob 
amser yn ein cyfyngu, gall ein rhyddhau,” 
ac ychwanegodd, “Bendithio arfau 
niwclear, helfeydd, brwydrau – mae’r 
pethau hyn yn digwydd. Ond os oes 
gen i gwpl o’r un rhyw mewn perthynas 
gariadus, ni allaf fendithio’r uniad hwnnw.”
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Pleidlais
Mewn pleidlais gyfrinachol 
gofynnwyd i aelodau gytuno neu 
anghytuno â’r datganiad canlynol:

“Mae’n fugeiliol anghynaliadwy 
i’r Eglwys ymwrthod â darparu’n 

ff urfi ol ar gyfer y sawl sydd mewn 
perthynas o’r un rhywedd.”

Roedd hon yn bleidlais arwyddol 
yn unig ac ni wnaeth yr Esgobion 
gymryd rhan.  

Cytunodd 76 aelod ac 
anghytunodd 21.
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“Gochelwch rhag diffyg 
traul litwrgaidd,” oedd 
ei rybudd. “Dyma i chi 
ragor o ddeunyddiau, 
defnyddiwch hwy’n 

ddoeth a gweddïwch y 
bydd Duw yn eu defnyddio 
i’n tynnu’n nes ato Ef”

O fendithio torchau Adfent i 
deisennau’r Grog, lansiwyd litwrgi 
newydd i gyfoethogi ein haddoliad 
gydol y fl wyddyn gan Esgob 
Llanelwy, Gregory Cameron. 

Mae Amserau a Thymhorau a 
gymrodd chwe blynedd i’w baratoi yn 
adnodd dwyieithog ar-lein i’r sawl sy’n 
chwilio am addoliad mwy creadigol ac 
efengylaidd. 

Dywedodd yr Esgob Gregory fod 
angen i addoliad fod yn llawen, yn 
greadigol, ac yn annog cyfranogaeth 
a chynnig ymgysylltiad â Duw. Hefyd 
mae ganddo rôl addysgol a dylai 
fod yn ddeniadol i’r sawl sydd ar 
gyrion bywyd yr eglwys, fel y gallai 
helpu i’w denu i mewn. Nid oedd yr 
adnodd newydd yn orfodol ond gellid 
ei ddefnyddio os byddai eglwysi 
yn teimlo y byddai’n cyfoethogi eu 
haddoliad.

Cyfl wynodd yr Archddiacon 
Jonathan Williams 
(Mynwy), cadeirydd y 
Pwyllgor Ymgynghorol 
Sefydlog ar Litwrgi, y 
deunyddiau dwyieithog 
gan egluro bod y gyfres 

gyntaf o ddeunyddiau i’w defnyddio 
o gyfnod Adfent tan yr Ystwyll. 
Roedden nhw’n cynnwys gweddïau ar 
gyfer torchau Adfent, gwasanaethau 
carolau, bendithio coed Nadolig, 
gwasanaethau’r crud a’r Flwyddyn 
Newydd. Daw rhagor o ddeunyddiau 
ar gyfer y cyfnod rhwng dydd Mercher 
y Lludw a’r Pentecost ac yna byddai 
rhai ar gyfer Tymor y Deyrnas yn dilyn 
yn fuan.

Atgoff odd yr aelodau nad dim 
ond defnyddio geiriau newydd a 
wnâi’r deunydd newydd, ond eu bod 
wedi’u bwriadu i gyfoethogi addoliad, 
cynhesu’r galon a dyrchafu llygaid 
tua’r nefoedd.

Canmolodd y Parchedig Ddr 
Adrian Morgan (cyfetholwyd) waith 
y pwyllgor ond pwysleisiodd fod 
angen gofal ac amser wrth gyfi eithu’r 
testunau Saesneg i’r Gymraeg. “Mae 
angen gwir ddeall yr argyfwng mae’r 
Gymraeg yn ei wynebu,” rhybuddiodd. 
“Mae angen amser cyfartal ar gyfer 
cyfi eithu, a’r un ymdrech ac egni a 
ddefnyddiwyd wrth gynhyrchu’r gwaith 
yn Saesneg - nid yw’n dderbyniol 
rhuthro drwy’r broses neu wneud y 
gwaith ar gefn pecyn sigaréts.”

Dywedodd yr Archddiacon Mounes 
Farah (Tyddewi) 
ei bod yn hynod 
gyff rous cael litwrgïau 
newydd, ond roedd 
yn amau ein bod yn 
cael rhagor o’r un fath 
o ddeunydd ag sydd gennym yn 
barod. Gofynnodd a oedd pobl 
ifanc wedi cael cyfl e i gyfrannu at y 
gwaith o baratoi’r deunyddiau hyn 
ac a roddwyd ystyriaeth i gynnwys 
deunydd litwrgaidd llai ff urfi ol ar gyfer 
pobl a oedd yn addoli trwy ddulliau llai 
ff urfi ol.

Dywedodd Pam Odam (Bangor) 
fod llawer o sôn am ddeunyddiau 
newydd ar gyfer gwasanaethau’r 
cymun bendigaid a gofynnodd am 
ddeunydd ar gyfer gwasanaethau a 

arweinir gan leygion.
Cytunodd y Parchedig Steve 

Bunting (Abertawe ac Aberhonddu) 
bod angen deunyddiau newydd 
ar gyfer sefyllfaoedd llai ff urfi ol 
a gofynnodd i’r pwyllgor gysylltu 
ag Eglwysi’r Ystâd Genedlaethol 
yn Lloegr. “Mae angen i ni gael 
litwrgi dosbarth gweithiol ar gyfer 
cenhedlaeth o bobl nad ydynt erioed 
wedi bod mewn eglwys,” meddai.

Soniodd y Parchedig Miriam 
Beecroft (Bangor) am 
gyfweld â siaradwyr 
Cymraeg a’u profi ad 
o’r litwrgi, a’r gŵyn 
gyff redin am natur 
lenyddol yr iaith. 

Anogodd ddefnydd o Gymraeg llai 
llenyddol a mwy cyfoes mewn litwrgi.

Wrth ateb, dywedodd yr Esgob 
Gregory fod yr Esgobion a SLAC yn 
cymryd eu hymrwymiad i ddarparu 
addoliad dwyieithog o ddifri a 
chroesawodd y ff aith fod y Corff  
Llywodraethol yn eu dal i gyfrif.

Hefyd, nododd yr anhawster a 
geir wrth ddod o hyd i gyfi eithwyr 
litwrgaidd priodol a’r anhawster yn 
penodi Cyfarwyddwr Taleithiol yr 
Iaith Gymraeg a Chenhadaeth. Ond 
ychwanegodd fod y deunyddiau ar 
gyfer gwasanaethau Plygain yn cael 
eu paratoi yn Gymraeg, ac yn mynd i 
gael eu cyfi eithu i’r Saesneg.

Ychwanegodd yr Esgob Gregory 
fod llawer o ddeunydd newydd 
heb ymwneud â’r cymun bendigaid 
yn Amserau a Thymhorau, a 
deunydd hyd yn oed a baratowyd 
i’w ddefnyddio yn ystod y Cymun 
Bendigaid, ac y byddai hefyd ar gael 
i’w defnyddio mewn gwasanaethau 
eraill, yn cynnwys rhai dan arweiniad 
lleygion. Hefyd, atgoff odd yr aelodau 
mai briff  SLAC oedd cynhyrchu 
testunau, ond bellach bod angen 
hefyd ystyried paratoi deunydd ar 
gyfer pobl sydd am addoli mewn dull 
litwrgaidd llai ff urfi ol. Megis cychwyn 
oedd y pwyllgor ar y daith honno.

Litwrgi newydd
Lansio Amserau a Thymhorau
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Adroddiad y
Pwyllgor Sefydlog

Yn ei chyfl wyniad, pwysleisiodd 
cadeirydd y Pwyllgor Sefydlog, Lis 
Perkins, y meysydd allweddol yn yr 
adroddiad.  

Yr eglwys mewn bywyd cyhoeddus 
Yn wreiddiol bwriadwyd cyfl wyno cynnig 
cyff redinol gerbron y Corff  Llywodraethol 

yn gwahodd yr Eglwys i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus. Fodd bynnag, 
roedd hi’n glir fod aelodau eisoes wedi’u hargyhoeddi y dylai’r Eglwys mewn 
gwirionedd wneud pethau mewn bwyd cyhoeddus. Y cwestiwn oedd beth ddylid 
ei wneud, nid a ydym ni am gymryd rhan. Roedd y Pwyllgor yn blaengynllunio i 
gynnwys trafod pynciau penodol mewn cyfarfodydd yn y dyfodol. Gwahoddodd 
Mrs Perkins aelodau i awgrymu syniadau i’w trafod ac i ysgrifennu at John 
Richfi eld yn Swyddfa’r Dalaith i’w cyfl eu. 

Dathlu’r Canmlwyddiant 
Mae eglwysi yn cael eu hannog i agor eu drysau i’w cymunedau i ddathlu’r 
cyfraniad mae’r Eglwys yng Nghymru wedi’i wneud i fywyd Cymru dros y ganrif 
ddiwethaf. Mae’r digwyddiadau a’r prosiectau eraill a gefnogir gan y Pwyllgor 
Sefydlog yn cynnwys: 
• Cyfres o ffi  lmiau ar y thema Ein Heglwys yng Nghymru, sy’n gyfl e i bobl ar 

draws ystod eang o gymdeithas i ystyried sut mae’r Eglwys wedi cyff wrdd 
â’u bywydau hwy;  

• Prosiectau plwyfi  2020 – o dan y pennawd Herio 100 – 100 o heriau ar 
gyfer 100 o fl ynyddoedd, bydd plwyfi ’n cael eu herio i gynnal amrywiaeth o 
weithgareddau’n canolbwyntio ar estyn allan i’r gymuned; 

• Mae’r Archesgob wedi gwahodd Archesgob Caergaint i dreulio tri diwrnod 
yng Nghymru yn 2020 i ymuno yn nathliadau’r Canmlwyddiant – bydd yn 
dod i ran o gyfarfod y Corff  Llywodraethol yn Llandudno ym mis Ebrill, yn 
ymweld ag ysgol ac yn mynychu digwyddiad yn y Senedd a noddir gan 
Lywodraeth Cymru; 

• Gwasanaethau Dathlu - dylai pob cadeirlan gynnal gwasanaeth mawr gyda 
gwasanaeth y Dalaith yng Nghadeirlan Aberhonddu;

• Cynnal digwyddiad yn benodol yn Gymraeg, efallai ar y cyd ag un o 
Eisteddfodau 2020, neu noddi’r gystadleuaeth cyfansoddi emyn yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol; 

• bwriedir cynnal cynhadledd academaidd ynghyd â llyfr i arddangos gwaddol 
y ganrif ddiwethaf.   

• cytunodd y Pwyllgor i beidio â chynnal digwyddiad ar raddfa fawr i gyd-
fynd â dathlu’r canmlwyddiant, ond mynegwyd bwriad o bosibl i gynnal 
digwyddiad efengylu ar raddfa fawr rywbryd yn y dyfodol.

Cronfa Apêl y Canmlwyddiant  
Mae dau brosiect wedi’u nodi ar 
gyfer cefnogaeth ariannol hirdymor 
o Gronfa Apêl y Canmlwyddiant, un 
tramor ac yn yng Nghymru.

Mae’r gefnogaeth dramor yn 
canolbwyntio 
ar Dde Swdan 
ac yn cael ei 
ddatblygu ar y 
cyd a Cymorth 
Cristnogol. Y 
bwriad yw noddi 
swydd allweddol 

gyda Chomisiwn Cyfi awnder, 
Heddwch a Chymod Eglwys Esgobol 
De Swdan. 

Thema prosiect Cymru yw tai a 
digartrefedd.

Dewiswyd Housing Justice Cymru 
fel yr elusen briodol i ni ei helpu. 
Bwriedir canolbwyntio ar dri maes 
cymorth: llochesi nos, mentora a 
chyfeillio, a hyff orddiant i aelodau’r 
eglwys. 

Word-wide Anglican Communion  
Penodwyd Dr Heather Payne o 

Esgobaeth Llandaf 
i gynrychioli’r 
Eglwys yng 
Nghymru 
ar y Cyngor 
Ymgynghorol 
Anglicanaidd.  

Cymeradwyodd y Pwyllgor cyfan y 
tri chynnig a roddwyd gerbron.

Mae ymddiriedolwyr Cymdeithas y Gweddwon, Plant Amddifad a Dibynyddion yr Eglwys 
yng Nghymru (WODS) yn bwriadu ystyried estyn y cynllun i gynnwys ysgaredigion.

Wrth ymateb i gais gan Naomi Starkey (Bangor), cytunodd yr Hybarch Peggy Jackson, 
wrth gyfl wyno’r adroddiad blynyddol i’r Corff  Llywodraethol, i gyfl wyno cynnig yng nghyfarfod yr 
ymddiriedolwyr yn y dyfodol, ond nhw fyddai â’r gair olaf.

Adroddodd yr Archddiacon Peggy fod y Gymdeithas, yn 2016/17, wedi dyfarnu grantiau 
gwerth £75,000 i deuluoedd mewn profedigaeth. Roedd gwarant o leiafswm incwm o £14,660 i wŷr/gwragedd gweddw a 
£2,660 i amddifaid. “Mae aelwydydd clerigion yn gweithio’n wahanol i eraill,” meddai, “a bydd llawer yn ff eindio eu hunain 
mewn dyfroedd dyfnion pan fo clerig yn marw. Mae’r Gymdeithas yn gweithredu fel rhwyd ddiogelwch i atal caledi difrifol 
ymhlith y sawl y mae eu cyfraniad yn aml yn anweledig a di-glod.”

Cefnogaeth i deuluoedd clerigion



Soniodd yr Archddiacon Jonathan Williams (Mynwy) 
wrth y Corff  Llywodraethol am ardal eciwmenaidd 
Dwyrain Caerdydd, a gofynnodd i ble roedd 
eciwmeniaeth yn mynd heddiw ac roedd am wybod a 
oedd y gwaith newydd hwn yn Lloegr yn seiliedig ar 
frwdfrydedd neu ar realiti.

Dywedodd Dr Heather Payne (Llandaf) fod 
Eglwys Iwerddon bellach mewn cymundeb llawn â’r 

Methodistiaid a gofynnodd sut roedd hynny’n gweithio.
Soniodd y Parchedig Martin Snellgrove (Llanelwy) am y 

cyfarfod Ymgynnull a gynhaliwyd yn Aberystwyth yn 2012. Roedd yn 
cofi o bod cynrychiolwyr yr anghydff urfwyr yn dweud bod y cynigion 

gerbron yn golygu y byddai’n rhaid iddyn nhw i gyd droi yn 
Anglicaniaid. Gofynnodd a oedd hynny wedi newid.

Rhannodd yr Archddiacon Andrew Jones (Bangor) 
ei brofi ad o fod yn weinidog gyda’r Presbyteriaid 
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Y Cyfamod Anglicanaidd-Methodistaidd
Mae uno â’r Methodistiaid yn ôl ar 
yr agenda yn Eglwys Loegr gyda 
sgyrsiau rhwng y ddwy garfan wedi 
digwydd eleni. 

Croesawodd Esgob Llanelwy hen 
gyfaill i’r Corff  
Llywodraethol 
i egluro beth 
sy’n digwydd 
a’r goblygiadau 
posibl i Gymru. 
Ysgrifennydd 
Sasiwn y 

Methodistiaid ym Mhrydain yw’r 
Parchedig Ganon Gareth Powell ac 
mae’n hanu o Gastell-nedd. Wrth ei 
gyfl wyno, dywedodd yr Esgob Gregory 
fod y nod o ddod yn un eglwys yng 
Nghymru wedi parhau y tu hwnt i 
gyrraedd ers blynyddoedd ond efallai 
mai nawr yw’r amser i anadlu chwa o 
awyr iach i’n Cyfamod.

Yn ei anerchiad, cyfl wynodd Canon 
Powell Adroddiad y Genhadaeth 
a’r Weinidogaeth mewn Cyfamod - 
adroddiad ar y cyd gan Eglwys Loegr 
a’r Eglwys Fethodistaidd. Er nad 
oedd yn cynnig uniad strwythurol o’r 
ddwy eglwys roedd yn awgrymu dau 

gam gweithredu. Yn gyntaf, y dylai’r 
ddwy eglwys wneud datganiad 
ff urfi ol bod cyfnod newydd yn eu 
perthynas. Yn ail, eu bod yn gwneud 
dau gyfamod ff urfi ol newydd i’w 
gilydd: sef rhannu gweinidogaeth yr 
esgobaeth hanesyddol; a chroesawu 
presbyteriaid ac off eiriaid y naill eglwys i 
weinidogaethu yn y naill enwad a’r llall.

Er mwyn rhannu yng 
ngweinidogaeth yr esgobaeth 
hanesyddol, byddai’n ofynnol i lywydd 
Sasiwn y Methodistiaid gael ei ordeinio 
yn Esgob, a’i enwi yn Llywydd Esgobol. 
Mae rhoi goruchwyliaeth ar y lefel 
hon i un unigolyn yn newid i’r Eglwys 
Fethodistaidd, ond byddai’n golygu y 
gallai Eglwys Loegr gydnabod gallu’r 
Eglwys Fethodistaidd i rannu yn yr 
esgobaeth hanesyddol.

Er mwyn gallu croesawu 
presbyteriaid ac off eiriaid o’r naill 
eglwys a’r llall i wasanaethu yn y 
gwahanol eglwysi - y gallu i amnewid 
gweinidogion - byddai’n rhaid i 
Eglwys Loegr gyfl wyno deddfwriaeth 
i alluogi presbyteriaid Methodistaidd 
i weinidogaethu yn Eglwys Loegr 
am gyfnod o amser heb iddynt fod 
wedi’u hordeinio gan esgob. Byddai’n 
rhaid derbyn hyn yn “anghysondeb 

goddefadwy”, sy’n ymadrodd 
cyff redinol dderbyniol mewn arfer a 
diwinyddiaeth eciwmenaidd.

Dywedodd Canon Powell 

fod gan y cynigion, sydd bellach 
yn cael eu hystyried gan y ddwy 
eglwys, y potensial i drawsnewid 
eu gweinidogaeth a’u cenhadaeth. 
Ychwanegodd fod Sasiwn y 
Methodistiaid yn glir iawn y byddai’n 
rhaid cynnal sgyrsiau tebyg yng 
Nghymru a’r Alban. 

Wrth grynhoi, gofynnodd Canon 
Powell beth fyddai barn John Wesley, 
sylfaenydd yr Eglwys Fethodistaidd, 
am y cynigion. Awgrymodd y byddai 
Wesley am i bawb gofi o bod pob 
un ohonom yn un o ddilynwyr Crist, 
a byddai wedi cydnabod bod her 
cenhadaeth a gweinidogaeth yn debyg 
i holl ddilynwyr Crist. Ychwanegodd 
Canon Powell y byddai Wesley o bosibl 
am ein herio ynglŷn â’n parodrwydd i 
dderbyn sgandal ein harwahanrwydd, a 
arweiniodd at ddyblygu adnoddau lawer. 
Atgoff odd Adroddiad y Genhadaeth 
a’r Weinidogaeth mewn Cyfamod 
bob enwad Cristnogol fod ein galwad 
i uno ynglŷn â’n ff yddlondeb i Grist. 
Roedd y cynigion hyn yn gofyn am y 
graslonrwydd i gyfaddef y posibilrwydd 
y byddai pethau yn wahanol yng 
Nghrist.

Yn y cwestiynau i ddilyn, dywedodd 
Robert Wilkinson (Tyddewi) iddo fynd i 
wasanaeth boreol weddi Eglwys Loegr 
dan arweiniad lleygwr Methodistaidd, a 
gofynnodd a allai hyn fod yn enghraiff t 
o’r hyn y gellid ei ddisgwyl yn y dyfodol.



Wrth gyfl wyno’r adroddiad blynyddol, tynnodd Mr Turner 
sylw at y penderfyniad i greu’r Gronfa Efengylu a gafodd ei 
lansio dros y Pentecost. Dywedodd fod yn rhaid i’r eglwys 
fod yn barod i weithredu’n syth a gyda phenderfyniad er 
mwyn datblygu twf. Roedd angen gwir ymdrech i sicrhau bod 
syniadau llawn dychymyg am efengylu a thwf yr eglwys yn 
derbyn y cymorth ariannol sydd ei angen i sicrhau eu bod yn 
llwyddo. 

Gan symud ymlaen at berff ormiad ariannol 
buddsoddiadau’r Eglwys, dywedodd Mr Turner bod y fl wyddyn 
wedi bod yn un dda ar gyfer twf cyfalaf, gyda gwerth holl 
asedau’r Eglwys nawr yn £924m. Roedd hefyd yn rhybuddio 
bod y ffi  gur hwn yn gamarweiniol gan nad oedd yn cynrychioli 
arian oedd ar gael i’w wario. O beidio â chynnwys asedau 
sefydlog yn y swm, megis y gronfa bensiwn ac eiddo, roedd 
y ffi  gur yn disgyn i £456m. Yr incwm oedd yn dod o’r ffi  gur 
hwn, pwysleisiodd, oedd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi 
cenhadaeth, gweinidogaeth a gweinyddiaeth yr Eglwys.

Dywedodd Mr Turner bod yr arian wedi cyfl awni adenillion 
incwm uwch na’r hyn a obeithiwyd. Roedd hyn oherwydd 
portff olio amrywiol, buddsoddiadau hir dymor a chyngor da 
gan reolwyr y gronfa. Roedd yr Eglwys, dywedodd, yn gwneud 
popeth o fewn ei gallu i baratoi at ddiff yg sicrwydd ariannol yn 
y dyfodol, yn enwedig o ystyried bod Brexit ar y gorwel.

Aeth Mr. Turner ymlaen i ddweud cymaint o lwyddiant 
oedd symud y Swyddfa Daleithiol o 39 Heol y Gadeirlan i
2 Sgwâr Callaghan. Siaradodd 
hefyd am ddatblygu cynllun 
busnes a strategaeth eiddo 
ar gyfer Athrofa Padarn Sant. 
Bydd hyn yn golygu y bydd 
yr Athrofa’n parhau i fod ar 
safl e Canolfan Mihangel 
Sant am o leia’r degawd 
nesaf. Soniodd am system hawlebau ar-lein newydd a fydd 
yn cael ei chyfl wyno’r fl wyddyn nesaf ac am waith Adolygiad 
Tâl Clerigion. Cadeiriwyd yr adolygiad gan y Fonesig Claire 
Clancy (sydd newydd ymddeol o swydd Prif Weithredwr a 
Chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru) ac roedd yn cynnwys 
Mary Carter (cyn-bartner yn KMPG), yn ogystal â phobl o 
bob cwr o’r Dalaith. Ychwanegodd hefyd fod y gweithgor yn 
dechrau ymgynghoriad gyda’r holl glerigion yn ystod yr hydref.

Eiliodd Lis Perkins (Bangor) yr adroddiad a’r unig siaradwr 
oedd y Parch Steve Bunting (Abertawe ac Aberhonddu), aelod 
o’r grŵp Adolygu Tâl Clerigion. Anogodd y clerigion i ymateb 
i’r adolygiad unwaith roedd y papurau ar gael.

Cafodd y cynnig i gymeradwyo’r adroddiad ei basio’n 
unfrydol.
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Adroddiad Corff  y Cynrychiolwyr
Ni fyddai tafl u arian at yr eglwys yn galluogi iddi dyfu ond byddai ariannu syniadau arloesol a beiddgar yn y 
ff ordd iawn yn gallu gwneud gwir wahaniaeth, yn ôl James Turner, cadeirydd Corff  y Cynrychiolwyr.

am 10 mlynedd tra ar yr un pryd yn Rheithor Llanbedrog. Roedd yn brofi ad a roddodd iddo barch mawr 
at wahanol draddodiadau’r ardal, ac roedd yn parhau i arwain un gwasanaeth y mis mewn capel. Roedd 
e’n ddiolchgar iawn am y profi ad eciwmenaidd lleol hwn.

Atebodd Canon Powell fod patrymau cyfredol o gydweinidogaeth Methodistiadd-Anglicanaidd yn 
Lloegr, a oedd wedi’u datblygu’n helaethach mewn rhai lleoedd. Roedd rhannu adnoddau cenhadu 
yn gwneud synnwyr ac roedd y timau a oedd yn rhannu gweinidogaeth eisoes wrth wraidd llawer o 
gymunedau yn Lloegr.

Ym maes eciwmeniaeth, roedd bob amser ymrwymiad enfawr mewn rhai lleoedd a dim diddordeb mewn mannau eraill. Fodd 
bynnag, roedd Sasiwn y Methodistiaid a’r Synod Cyff redinol wedi datgan eu bwriad i gymryd hyn o ddifri.

Yn Iwerddon, roedd y cynllun cyfnewid ar waith, ac mae gan Lywydd Sasiwn y Methodistiaid yn Iwerddon y teitl ‘Gweinidog 
Esgobol’.

Wrth gloi’r cyfl wyniad, nododd yr Esgob Gregory y byddai’n gwbl bosibl i gydweithwyr Methodistaidd arwain yr addoli yn 
yr Eglwys yng Nghymru, os oedd yr ewyllys i wneud hynny. Gofynnodd a allai’r Corff  Llywodraethol gytuno i gytundeb tebyg 
i Anglicaniaid a Methodistiaid yng Nghymru. Dywedodd na fyddai’n gwneud synnwyr os gallai gweinidogion Methodistaidd 
weinidogaethu fel Anglicaniaid yn Lloegr ond nid yng Nghymru.

Cyfl wynodd Esgob Tyddewi, Joanna Penberthy, adroddiad blynyddol 
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gan annog aelodau i’w ddarllen. 
Awgrymodd Esgob Llanelwy y dylid rhoi mwy o sylw iddo ar yr 
agenda y fl wyddyn nesaf. “Tyfodd y brifysgol hon yn sgil sefydliadau 
a sefydlwyd gan yr Eglwys yng Nghymru,” meddai. “Dewch i ni glywed 
rhywbeth penodol am sut y mae yn ein cefnogi a pham mae’n bwysig. 
Rwyf am gael cysylltiad real nid mewn enw yn unig.”
Derbyniwyd yr adroddiad.

Adroddiad Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant



1. Gregor Lachlann-Waddell (Esgobaeth Llanelwy)
Oes gan yr Eglwys yng Nghymru gynlluniau i lansio strategaeth daleithiol gyfl awn, feiddgar a chreadigol a 
fyddai’n ‘Genhadaeth ar gyfer yr Oes Ddigidol’? Gallai hyn fod yn gyfl e i roi cefnogaeth
i efengylu ar-lein er mwyn datblygu twf yr eglwys yn gorff orol? 

Yr Ateb – yr Ysgrifennydd Taleithiol - Simon Lloyd
Yn eu cyfarfod fi s nesaf, bydd y Fainc yn ystyried dadansoddiad manwl o ddarpariaeth ddigidol gyfredol 

yr Eglwys. Bydd y dadansoddiad yn cael ei gyfl wyno gan staff  y tîm cyfathrebu ac fe fyddant yn cynnig 
argymhellion ynglŷn â strategaeth ar gyfer datblygu i’r dyfodol.    

Mae’r tîm yn argymell ein bod yn trawsnewid yn llwyr ein hadnoddau digidol ar lefel daleithiol, esgobol a phlwyfol. Maen nhw eisiau 
gwella defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol ac eisiau iddynt gael eu defnyddio fel rhan greiddiol o bopeth. Eu gweledigaeth nhw yw bod 
gwefan yr Eglwys yng Nghymru yn safl e porth sydd wedi ei seilio ar genhadaeth a dim byd arall. Bydd yn cael ei ddylunio mewn ff ordd 
fydd yn helpu’r rhai sy’n anghyfarwydd â ni i ddeall ein credoau a’n gwerthoedd. Bydd hefyd yn ei gwneud hi’n 
haws iddynt gael mynediad i’n gwasanaethau priodas, gwasanaethau bedydd ac angladdau. Bydd yn rhoi 
pwyslais ar y lleol, yn cynnig dull eff eithiol o chwilio am “eich eglwys leol” ac fe fydd hefyd yn dangos beth sy’n 
digwydd ar gyfryngau cymdeithasol y plwyf lleol.    

Mae angen i’r Eglwys fynd â’i chenhadaeth at y bobl, lle bynnag y byddont, ac mae hynny’n golygu fwyfwy 
bod angen presenoldeb ar-lein. Er mwyn bod yn eff eithiol yn hyn o beth, bydd angen buddsoddi’n sylweddol. 
Os byddwn ni’n llwyddo i wneud hyn yn iawn, gallwn gyfl awni strategaeth “cenhadaeth ar gyfer yr oes ddigidol” 
yn eff eithiol ac mae’n bosibl y gallem gyrraedd cynulleidfa llawer ehangach a’r tu hwnt i furiau ein heglwysi. 

Q3. Y Parch Dean Roberts (Aelod wedi ei gyfethol) 
Oes modd i Fainc yr Esgobion egluro pam nad oes Archesgob o dalaith sy’n cadw at yr athrawiaeth o briodas a 
ddisgrifi r yn ein llyfrau gweddi presennol (ac sydd wedi cymeradwyo’r athrawiaeth), er enghraiff t Eglwys Iwerddon, 
wedi ei wahodd yma i siarad am eu dulliau hwy o groesawu’r gymuned LGBT i’r Eglwys er nad yw priodas rhwng 
dau berson o’r un rhyw yn rhywbeth sy’n cael ei ganiatáu ganddynt? Byddai hyn yn cyd-fynd â’r gwahoddiad sydd 
wedi ei estyn i’r Gwir Barchedig Mark Strange ac yn ategu’r trafodaethau pwysig hyn?

Yr ateb – yr Archesgob, John Davies
Cafwyd trafodaeth fanwl ar ff ormat y drafodaeth ar berthnasoedd o’r un rhyw yng nghyfarfodydd yr Is-bwyllgor Busnes a’r Pwyllgor 

Sefydlog yn gynharach eleni.  Trwy wneud hyn, roeddem yn canolbwyntio ar bwrpas dod â’r mater gerbron y Corff  Llywodraethol. Pe 
bai’r Eglwys yng Nghymru yn cyfl wyno dulliau o gydnabod yn ff urfi ol perthynas ymrwymedig rhwng dau berson o’r un rhyw, byddai 
gofyn i ni wneud hynny mewn ff ordd sy’n cydnabod yr amrywiaeth barn ar y mater a byddai’n rhaid cynnig darpariaeth ofalus i bawb.

Yn ystod cyfarfod Archesgobion y Cymundeb Anglicanaidd yng Nghaergaint, bu’r Esgob Mark yn siarad 
gydag esgobion o bob cwr o’r byd. Siaradodd am y daith yr oedd Eglwys Esgobol yr Alban wedi bod arni cyn 
dod i’r penderfyniad i ganiatáu priodas rhwng dau berson o’r un rhyw o fewn yr Eglwys. Yr hyn oedd yn fy 
nharo i oedd y dull gofalus a ddefnyddiwyd i wneud hyn a’r ddarpariaeth oedd ar gael i’r clerigion yn ogystal ag 
aelodau’r gynulleidfa oedd yn anghytuno â’r penderfyniad.  

 Mae’r Esgob Mark yma i adrodd stori’r daith honno ac nid i gynnig na hyrwyddo safbwynt penodol.  

Q2. Dr Marion Hughes (Aelod wedi ei chyfethol)
Wrth fyfyrio ar drafodaethau cyfarfod diwethaf y Corff  Llywodraethol ynglŷn â’r newidiadau yn y rheoliadau 
sy’n caniatáu i bobl gymryd rhan yn y Cymun Bendigaid ar ôl cael eu bedyddio, a wnaiff  yr esgobion roi mwy o 
wybodaeth i ni ar rôl y Conff yrmasiwn wrth edrych i’r dyfodol? Beth yw swyddogaeth conff yrmasiwn i blant hŷn 
ac oedolion sydd wedi eu bedyddio, gan fod bedydd i oedolyn neu berson ifanc yn ddatganiad cyhoeddus o 
ff ydd ynddo’i hun? Ydy cyfri niferoedd y rhai sy’n derbyn  Conff yrmasiwn yn parhau i fod yn fesurydd defnyddiol 
neu’n arwydd dilys o dwf yr eglwys? Os nad yw, beth fyddai’n ddefnyddiol yn ei le neu fel mesur ychwanegol? 

Yr Ateb -  Esgob Llanelwy, Gregory Cameron
Mae Mainc yr Esgobion wedi ymrwymo i hyrwyddo’r Conff yrmasiwn fel rhan greiddiol o ff urfi ant Cristnogol. O safbwynt 

sacramentaidd, os ydym ni’n ystyried bod Bedydd ynddo’i hun yn ddefod gyfl awn o gael eich derbyn i Gorff  Crist, rydym ar yr un pryd 
yn credu bod gan y Conff yrmasiwn swyddogaeth bwysig fel ff ordd o sianelu gras Duw er mwyn cryfhau pob disgybl Cristnogol ar ei 
daith ff ydd.

Mae pob un o’r esgobion yn awyddus i hyrwyddo’r Conff yrmasiwn mewn ff ordd weithredol ar gyfer pob disgybl yn eu 
hesgobaethau. Maen nhw hefyd o’r farn y dylid atgyfnerthu’r ymrwymiad i fod yn  aelod o’r Eglwys yng Nghymru, ymrwymiad sydd 
ymhlyg ymhob Conff yrmasiwn Anglicanaidd yng Nghymru. Y bwriad yw gofyn i unrhyw un sy’n dymuno cael eu hordeinio, cael eu 
derbyn fel gweinidog lleyg neu fel swyddog o fewn y Dalaith ailddatgan addewid eu Conff yrmasiwn. 

Os oes ymgeiswyr hŷn, dylid cynnal y Bedydd a’r Conff yrmasiwn gyda’i gilydd ble bynnag fo hynny’n bosibl, 
naill ai fel rhan o un seremoni neu yn agos iawn at ei gilydd.  

Nid yw mesur aelodaeth yn dasg hawdd. Mae llawer o bobl nawr yn mynychu’r eglwys lai nag unwaith yr 
wythnos, gydag eraill yn rhan o fywyd dyddiol yr Eglwys yn ystod yr wythnos. Mae’r Grŵp Efengylu’n ystyried y 
ff ordd orau o fesur maint y gyfranogaeth weithredol yn ein Heglwys. Nid yw niferoedd y Conff yrmasiwn yn rhoi 
darlun cyfl awn i ni, er eu bod yn rhoi amcan i ni o nifer y bobl sy’n datgan eu ff ydd yn gyhoeddus fel disgyblion 
gweithredol yr Eglwys yng Nghymru. Mae’r Conff yrmasiwn enwol - a gaiff  ei alw weithiau’n “barêd cwblhau 
hyff orddiant” - erbyn hyn yn rhywbeth sydd ar y cyfan yn perthyn i’r gorff ennol.
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Bydd y Corff  Llywodraethol yn cwrdd nesaf 
ar ddydd Mercher 1 a dydd Iau 2 Mai 2019 

yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

Croesawodd y Corff  Llywodraethol nifer o ymwelwyr o Eglwysi eraill: 
Cytûn & the Covenanted Churches in Wales / Cytûn a’r Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru 
Peredur Owen Griffi  ths (Hwylusydd Ffydd, Trefn a Thystiolaeth) hefyd yn cynrychioli’r Eglwys Ddiwygiedig Unedig  
Y Parch Sally Thomas (Swyddog Eciwmenaidd, Eglwys Ddiwygiedig Unedig Cymru) 
Yr Eglwys Fethodistaidd
Y Parchedig Ganon Gareth Powell (Ysgrifennydd Cyff redinol Cynhadledd Fethodistaidd y DU) 
Y Parchedig Ddoctor Stephen Wigley (Cadeirydd y Synod, yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru) 
Y Parchedig Ddoctor Jennie Hurd (Cadeirydd, Synod Cymru) 
Eglwys Esgobol yr Alban
Y Gwir Barchedig Mark Strange (Esgob Moray, Ross a Caithness a Phrif Esgob yr Alban) 

Croeso i ymwelwyr

Mae’n bosib’ mai Elgan Beecroft yw’r person ieuengaf 
erioed i fod yn rhan o’r Corff  Llywodraethol. Ond ble well i 
ddathlu wyth wythnos (i’r diwrnod) ar ddaear Duw?

Ond roedd ganddo swydd bwysig, yn cadw llygad 
(gysglyd) ar ei fam Miriam, arweinydd Ardal Weinidogaeth 
o gwmpas Machynlleth. Mae hi wedi bod yn dod i’r Corff  
Llywodraethol ers sawl blwyddyn bellach ac roedd hi’n 
benderfynol o fod yno eto er ei bod hi’n dal i fod ar ei chyfnod 
mamolaeth.

“Mae pobl yn bendant wedi mwynhau cwrdd ag e,” 
dywedodd wrth Pigion. “Yr unig beth yw ei fod e wedi dechrau 
mynd i’r arfer o fynnu fy mod i’n newid ei gewyn ar adegau 
hollbwysig yn y trafodaethau!

“Roedd llawer o bobl yn dweud ei fod wedi bod yn fachgen 
da, oherwydd ei fod wedi bod mor dawel. Mae gwahaniaeth 
mawr rhwng y croeso rydyn ni’n ei estyn i fabanod tawel yn 

ein heglwysi o’u cymharu â phlant ifanc sydd ddim mor dawel. 
Dyna ddechrau trafodaeth am fod yn gynhwysol yn syth!”

Yn hwyrach ymlaen, ymunodd Miriam mewn ff rae ar 
Twitter i amddiff yn Jo Swinson, yr AS cyntaf i fynd â babi 

i ddadl yn Nhŷ’r Cyff redin. Dywedodd:
 “Does bosib’ mai poeni am y dadleuon pwysig ydyn ni 

ac os ydyn ni’n teimlo bod modd i ni beidio bod yn absennol, 
fe ddylen ni wneud ein 
gorau i drefnu’r elfen 
ymarferol. Y cam nesaf 
fydd #bwydoaryfron yn y 
Senedd! Rydw i’n falch o 
ddweud bod y bobl o’r @
EglwysyngNghymru oedd 
yn bresennol yn falch 
iawn o weld fy mab.”

Cafodd trefniadau’r 
addoliad eu gwneud am y 
tro olaf gan Archddiacon 
Tyddewi, Paul Mackness, 
ac aelodau o’r Pwyllgor 
Addoli. 

Cynhaliwyd y Cymun Bendigaid agoriadol yng Nghapel y 
Brifysgol. Yr Archesgob oedd yn gweinyddu’r cymun, gydag 
Esgob Tyddewi’n pregethu a chafodd y digwyddiad ei drefnu 
gan Esgobaeth Bangor. 

Cynhaliwyd y gweddïau agoriadol yn Neuadd y 
Celfyddydau fore Mercher, o dan arweiniad y Parchedig Dad 
John Connell o Esgobaeth Mynwy.  

Cynhaliwyd yr Hwyrol Weddi hefyd yn y Capel ar y nos 
Fercher, o dan arweiniad esgobaeth Llanelwy. Roedd y 
Parchedig Ganon Gareth Powell, Ysgrifennydd Cyff redinol y 
Gynhadledd Fethodistaidd, yn pregethu. 

Y Parchedig Ddr Harri Williams o Esgobaeth Tyddewi 
oedd yn arwain y weddi a’r Astudiaeth Feiblaidd yn y cyfarfod 
agoriadol ddydd Iau. 

Diolchodd yr Archesgob i’r Archddiacon Paul Mackness 
am ei waith fel Cydlynydd 
Addoli dros y tair blynedd 
diwethaf, a chroesawodd y 
Tad John Connell i’r swydd 
wedi iddo gael ei ethol 
gan y Pwyllgor Sefydlog. 
Bydd yn weithredol o 2019 
ymlaen. 

Y Casgliad 
Bydd yr Off rwm yn cael ei roi i Gymdeithas Alzheimer 
Cymru, elusen sy’n helpu pobl sy’n dioddef gyda’r 
salwch ynghyd â’u ff rindiau a’u teuluoedd.
Cyfanswm y casgliad yn cynnwys Rhodd Cymorth 
oedd £1100.00 

Yr Addoliad a’r Off rwm

#does neb yn rhy ifanc i ymgyrchu... 


