
Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan 
ar 14 a 15 Medi 2016  

‘Gall straeon o’r Beibl ddatgelu dealltwriaeth newydd 
o berthnasau o’r un rhyw’ - Archesgob Cymru  

Dealltwriaeth yn newid  
Cyfeiriodd Dr Morgan, a fydd yn 

ymddeol ym mis Ionawr, at 

eunuchiaid fel enghreifftiau o 

ddealltwriaeth yn newid yn y Beibl. 

Meddai, “Yn ôl Deuteronomium, mae 

eunuchiaid yn wrthun gan Dduw ac 

nid oes croeso iddyn nhw addoli 

oherwydd eu deuoliaeth rywiol ac 

oherwydd bod ganddynt enw o fod yn 

cael rhyw goddefgar gyda dynion 

eraill. Mae’r proffwyd Eseia yn 

anghytuno ac yn dweud y cânt eu 

derbyn a’u bendithio gan Dduw, hyd 

yn oed yn fwy na’r Iddewon, pobl 

ddethol Duw. Ac mae hyn i gyd yn 

cael ei wireddu yn Actau’r Apostolion 

pan welir Philip yn bedyddio eunuch 

o Ethiop sydd wedi bod i Fynydd 

Seion yn Jerwsalem i addoli. Mae’r 

eunuch, ffigwr gwrthodedig yn ôl 

Deuteronomium, yn awr yn dod yn 

dderbyniol i Iddewiaeth ac i Eglwys 

Crist hefyd. 

“Roedd yr Iddewon yn casáu 

tramorwyr a gwyredigion rhywiol yn 

arbennig am nad oedden nhw’n 

cynhyrchu plant. Er hynny, mae 

eunuch o Ethiop yn cael ei dderbyn 

gan Philip a’i werthfawrogi fel 

unigolyn o’r iawn ryw ac nid yw ei 

dras na’i rywioldeb yn cyfrif yn ei 

erbyn. Mae Eseia yn rhoi 

gwaharddiadau Deuteronomium o’r 

neilltu gyda’i gyfreithiau o 

sancteiddrwydd a phurdeb ac mae’r 

Testament Newydd yn mynd gam 

ymhellach ym mherson Philip trwy fod 

yn barod i fedyddio’r eunuch.” 

Mae hyn i gyd yn dangos, 

meddai’r Archesgob, fod y Beibl yn 

cynnwys newidiadau sylfaenol o ran 

dealltwriaeth yn yr hyn mae dirnad 

ewyllys Duw yn ei olygu. “Yn sicr, nid 

yw dyfynnu testunau o rannau o’r 

Beibl mewn modd simplistig heb 

gyfeirio at eu cyd-destun yn gwneud 

y tro o gwbl.  Mae’n rhaid i rywun drin 

y Beibl yn ei gyfanrwydd a dirnad, yn 

aml trwy’r hanesion, i ba gyfeiriad y 

mae’n symud. Mewn geiriau eraill, 

mae’r ysgrythur sanctaidd nid yn unig 

yn cynnwys gorchmynion moesegol 

ond hanesion hefyd, ac mae’r 

hanesion yn cyfleu gwirionedd am 

ddealltwriaeth pobl o Dduw. Wedi’r 

cyfan, treuliodd Iesu’r rhan fwyaf o’i 

fywyd yn dweud damhegion er mwyn 

i bobl ddeall natur a chymeriad Duw.” 

 
Rhyddid rhag gormes 

Cymharodd Dr Morgan 

ddehongliadau Beiblaidd o 

berthnasau o’r un rhyw â rhai yn 

ymwneud â chaethwasiaeth. 

Dywedodd fod testunau Beiblaidd yn 
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Gall astudio’r Beibl yn ei gyd-destun llawn arwain at farn gwbl 

wahanol am berthnasau o’r un rhyw i un draddodiadol yr Eglwys, 

meddai Archesgob Cymru . 

Yn ei anerchiad olaf i Gorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru 

ymatebodd Dr Barry Morgan i honiadau ei fod ef a’i gyd esgobion wedi 

cael eu “dylanwadu gan ddiwylliant rhyddfrydig ein hoes” ac wedi 

“anwybyddu’r Ysgrythur Lân” wrth gyhoeddi gweddïau yn gynharach 

eleni y gellid eu hadrodd gyda chyplau o’r un rhyw ar ôl eu partneriaeth 

sifil neu briodas . 

Dangosodd sut oedd y Beibl yn cynnwys mwy nag un safbwynt am 

bynciau penodol a gydag amser roedd y safbwyntiau hynny yn newid. 

Ychwanegodd fod cymryd yr Ysgrythur Lân o ddifri’ yn golygu talu sylw 

i weinidogaeth gynhwysol Iesu. 



… parhad o'r dudalen flaen 

dangos cefnogaeth sylweddol i 

gaethwasiaeth, gan ystyried yr arfer 

yn rhywbeth da, a gawsai ei 

amddiffyn gan yr Eglwys. Yna aeth 

ymlaen i ofyn pa resymau oedd yn 

y pen draw yn gyfrifol am ei ddileu. 

“Pam – oherwydd pe baech 

chi’n darllen yr Ysgrythurau yn eu 

cyfanrwydd, maen nhw yn erbyn 

gormes, gorthrwm a chamdriniaeth.  

“Deuthum” meddai Iesu yn Efengyl 

Luc “i ryddhau’r sawl sydd yng 

ngharchar, i ddatod rhwymau ac i 

waredu’r gorthrymedig”.   

“Er gwaethaf yr holl rannau o 

blaid caethwasiaeth, pan ewch chi i 

archwilio’r Ysgrythurau yn eu 

cyfanrwydd a dysgeidiaeth Iesu yn 

arbennig, dewch i sylweddoli fod hyn 

yn ymwneud â rhyddid oddi wrth 

bopeth sy’n bychanu ac yn dad-

ddynoli pobl. Gobeithio na fyddai 

unrhyw Gristion heddiw’n dadlau bod 

caethwasiaeth yn dda, ond am bedair 

canrif ar bymtheg bu’r Eglwys yn ei 

dderbyn a’i amddiffyn. Mae Duw trwy 

Ei Ysbryd Glân wedi’n harwain at y 

gwirionedd o weld pethau mewn 

ffordd gwbl wahanol heddiw, ac 

rydym yn arswydo, fel y dylem wneud, 

wrth ddarllen am bobl a fu’n cael eu 

cadw’n gaethweision gan eraill. 

“Arwyddocâd hyn i gyd yw na ellir 

dadlau fod yna un ffordd draddodiadol 

o ddehongli’r Ysgrythur sy’n wir ac 

uniongred ac mai adolygiadaeth 

fodern, wedi ei chyflyru’n 

ddiwylliannol, yw popeth arall. Mae’r 

Ysgrythur ei hun yn amrywiaethol ac 

mae daliadau diwinyddol a geir mewn 

rhai llyfrau Beiblaidd yn cael eu hail-

lunio yng ngoleuni profiad gan 

ysgrifenwyr eraill” 

Yn yr un modd ag y newidiodd y 

farn am gaethwasiaeth, awgrymodd yr 

Archesgob, y gallai barn yr Eglwys am 

berthynas o’r un rhyw hefyd newid.  

“Felly gall cymryd y Beibl yn ei 

gyfanrwydd a chymryd yr hyn mae’n ei 

ddweud yn ddifrifol iawn ein harwain 

at farn gwbl wahanol am berthnasau 

o’r un rhyw i’r un draddodiadol a 

gynhaliwyd gan yr Eglwys.” 

Dadleuodd nad oedd yr ychydig 

ddarnau yn sôn am berthynas 

fonogamaidd, ffyddlon, gariadlon, 

ymroddedig o’r un rhyw ond yn 

hytrach am bederastiaeth a 

phuteindra dynion. 

“O dderbyn y gellir dehongli pob darn 

am gyfunrywioldeb mewn mwy nag un 

ffordd, down at y cwestiwn sylfaenol, 

o gymryd y Beibl yn ei gyfanrwydd, a 

oes modd inni ddod i’r un casgliad 

am berthynas gariadlon, ffyddlon ac 

ymroddgar o’r un rhyw â’r casgliad 

a gafwyd ynghylch caethwasiaeth. 

“Nid ydym, trwy hyn, yn troi cefn 

ar y Beibl ond yn hytrach yn ceisio ei 

ddehongli mewn modd sy’n gyson â 

phrif bwyslais gweinidogaeth Iesu, 

a aeth yr ail filltir i weinidogaethu 

ymhlith pobl a oedd yn cael eu 

heithrio, eu gwthio i’r cyrion, a’u 

hanwybyddu gan Ei gymdeithas 

oherwydd eu bod yn cael eu 

hystyried yn aflan ac annuwiol gan 

arweinwyr crefyddol Ei ddydd, nail 

ai ar sail eu rhyw, eu hoed, eu 

moesoldeb neu eu rhywioldeb. 

Mae rhoi sylw difrifol i’r Ysgrythur 

Sanctaidd yn golygu rhoi sylw i 

weinidogaeth gynhwysol Iesu.” 

 
Gweledigaeth newydd 

Yn ôl Dr Morgan, yr hyn a fu’n 

gyfrifol am y safbwyntiau amrywiol 

yn y Beibl oedd twf mewn 

dealltwriaeth am faterion y dydd. 

Dylai gweledigaeth a gwybodaeth 

newydd wneud gwahaniaeth.  

“Felly, i’r cenedlaethau a fu, 

ystyrid arfer cyfunrywiol yn fethiant 

moesol am nad oedd gan bobl 

ddealltwriaeth o rywioldeb dynol a’r 

ffordd y mae bodau dynol wedi eu 

creu yn fiolegol, yn seicolegol ac yn 

gymdeithasol. Felly, iddyn nhw, 

anhwylder ydoedd. Erbyn hyn, 

gwyddom nad dewis personol yw 

tueddfryd rhywiol, ond yn hytrach, yr 

hyn ydyw pobl, a dylai hynny wneud 

gwahaniaeth mawr i’r ffordd rydyn 

ni’n gweld pethau.”  

Wrth gloi ei araith dyfynnodd yr 

Archesgob o lyfr a olygwyd gan 

Andrew Davison, sef Amazing Love: 

“Rydyn ni’n fwyaf triw i ni’n hunain 

pan fyddwn ni’n byw er mwyn eraill 

ac rydyn ni’n cael bywyd buddiol nid 

trwy gydio’n dynn ynddo ond trwy ei 

roi i eraill. Mae byw er mwyn eraill yn 

tanlinellu ystyr eithaf rhywioldeb. Mae 

Cristnogion wedi gweld bod pobl yn 

ffynnu ar eu gorau pan fo’r bywyd 

hwn er mwyn eraill yn canfod ffocws 

mewn ymrwymiad i un person arall: 

pan fo pâr yn gwneud ymrwymiad 

gydol oes sy’n rhoi lle priodol i ryw.” 

Meddai, “Mae’r rheiny yn ein plith 

sydd, neu a oedd wedi priodi, wedi 

cael profiad o’r sefyllfa uchod. Pam y 

byddem ni am wrthod sefyllfa bosibl 

o’r fath i bobl sy’n cael eu denu at 

bobl o’r un rhyw â nhw eu hunain?” 

Mae araith yr Archesgob yn ei chyfanrwydd ar gael ar-lein yn: 
http://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/strwythur/esgobion/pregethau-ac-anerchiadau-archesgob-

barry-morgan/anerchiad-llywyddol-y-corff-llywodraethol-medi-2016/ 
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Un o dasgau allweddol y grŵp a luniwyd i oruchwylio Golwg 2020 yr Eglwys fydd mesur effaith eu strategaeth. 

Dywedodd Lis Perkins (Bangor), Cadeirydd y Grŵp Gweithredu, fod cynllun ar waith i gynnal asesiad cyffredinol o 

Golwg 2020 er mwyn gweld sut roedd yn symud yr Eglwys yng Nghymru yn ei 

blaen. Byddai’r arolwg yn cael ei gynnal unwaith y deuai data dibynadwy ar gael 

ond roedd briff ar gyfer yr arolwg yn cael ei gynllunio ar hyn o bryd. 

Dywedodd Ms Perkins fod y grŵp hefyd yn bwriadu nodi dyddiad ar gyfer Sul 

Golwg 2020 blynyddol pan fyddai esgobaethau’n canolbwyntio ar eu 

strategaethau twf. 

Roedd gwaith arall y grŵp yn cynnwys edrych ar adroddiadau ar waith 

cenhadol a gweinidogaethu o fewn yr Eglwys, cyfarfod ag esgobion ac 

archddiaconiaid, y swyddogion cyfathrebu a staff TG, a’r swyddogion plant a 

phobl ifanc. 

Diolchodd Ms Perkins i James Turner a oedd yn gorffen fel aelod o’r Grŵp eleni ar ôl bod yn gwasanaethu ers 

cychwyn y grŵp yn 2013. 

O Landaf i Lusaka – bu 

Helen Biggin yn cynrychioli’r 

Eglwys yng Nghymru am y 

trydydd tro yn y Cyngor 

Ymgynghorol Anglicanaidd 

a gyfarfu eleni yn Zambia. 

Y tro hwn, roedd hi hefyd yn 

aelod o’r Pwyllgor Sefydlog. 

Thema’r cyfarfod, yn ôl Mrs Biggin, oedd 'Disgyblaeth 

fwriadol mewn byd o wahaniaethau’ a disgrifiodd pa mor 

hanfodol oedd addoli wedi bod wrth fynd i’r afael â’r 

thema - o’r lleoliad yng Nghadeirlan y Groes Sanctaidd i 

astudiaeth Feiblaidd ddyddiol a gwasanaeth dathlu 

agoriadol ar gyfer 5,000 o bobl a gymrodd bedair awr a 

hanner. 

Dywedodd Mrs Biggin, er bod  mynychwyr yn 

ymwybodol o communiqué a gyhoeddwyd gan yr 

Archesgobion ym mis Ionawr ynghylch ‘goblygiadau’ 

mewn perthynas â phriodas o’r un rhyw a bod rhai 

taleithiau’n boicotio’r cyfarfod, nid oedd y mater yn tra-

arglwyddiaethu ar naws y digwyddiad. Yn hytrach, cafwyd 

cyd-ymrwymiad i gyd-gerdded fel Cristnogion wrth iddyn 

nhw weithio ar 45 o gynigion. 

Meddai, “Hwyrach bod gennym anawsterau a 

materion sy’n ein herio yma yng Nghymru – ond mae 

cynifer o’n chwiorydd a’n brodyr yng Nghrist yn byw, yn 

gweithio ac yn addoli dan amodau enbyd a 

gelyniaethus ledled y byd. I’r bobl hynny, mae’r 

Cymundeb Anglicanaidd yn gynhaliaeth.” 

Canmolodd y Cymundeb fel grym o blaid newid 

cadarnhaol sydd â phŵer a dylanwad go iawn. 

“Wrth inni ddynesu at ganmlwyddiant ein 

datgysylltiad a gweithio tuag at wireddu Golwg 2020 ar 

gyfer yr Eglwys yng Nghymru, da o beth fyddai i ni droi’n 

sylw at ein chwiorydd a’n brodyr mewn rhannau eraill o’r 

byd. Hwn yw ein Cymundeb Anglicanaidd. Hon yw ein 

Heglwys. Yn Affrica yn ACC-16, dyna oedd y neges hefyd 

wrth i bobl ddangos i ni sut gallwn ni gyda’n gilydd fyw fel 

disgyblion bwriadol mewn byd o wahaniaethau.” 

Roedd Canon Elizabeth Paver(Eglwys Loegr, 

Esgobaeth Sheffield), hefyd yn 

bresennol yng ngh yfarfod ACC 

fel is-gadeirydd, a chanmolodd 

Mrs Biggin am fod yn ‘lladmerydd 

cryf o blaid gwaith y Cymundeb 

ble bynnag y mae”. Canmolodd 

gyfraniad aelodau’r Eglwys yng 

Nghymru i fywyd y Cymundeb 

Anglicanaidd, gan gynnwys Mrs Biggin, yr Esgob Gregory 

a’r Archesgob Barry. 

Anogodd Ros Crawford (Llanelwy), sy’n dod o Dalaith 

Canol Affrica, bobl i weddïo dros y Cymundeb, “Mae’r 

Cymundeb yn rhywbeth y dylem i gyd ofalu amdano - 

mae angen inni egluro i’n cynulleidfaoedd ymhle rydyn 

ni’n perthyn.” 

Anogodd yr Archesgob Barry aelodau i droi at gylch 

gweddïau wythnosol yr Eglwys sy’n cynnwys yr holl 

daleithiau, a nododd fod mwyafrif yr esgobaethau wedi 

sefydlu cysylltiadau ar draws y byd. 

ACC 16 – gwneud ein rhan 
yn y Cymundeb ehangach 

Llun i'r chwith ac yn is garedigrwydd yr ACC 
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Adroddiad Golwg 2020 



Roedd plant, 

pobl ifanc 

ac oedolion 

bregus wrth 

wraidd prif 

strategaeth 

newydd a lansiwyd ym Mhrydain 

gyda’r nod o sicrhau bod eglwysi 

yn llefydd diogel i bawb. 

Dywedodd yr Archesgob Barry 

fod yr Eglwys yn buddsoddi mewn tîm 

o weithwyr proffesiynol ym maes 

diogelu i weithio gydag eglwysi ledled 

y wlad wrth iddyn nhw gryfhau eu 

polisïau diogelu. 

Dan arweiniad Elaine Cloke, 

Pennaeth Diogelu, mae’r tîm newydd 

yn cynnwys dau Swyddog Diogelu 

Taleithiol rhan-amser (y naill i’r 

Gogledd a’r llall i’r De) sydd wedi 

ymdrin â’r holl honiadau a phryderon 

ynglŷn â diogelu. Hefyd roedd saith 

Swyddog Cefnogi Diogelu Taleithiol 

rhan-amser. 

Daw’r swyddogion o gefndiroedd 

amrywiol, gan gynnwys yr heddlu, 

gwasanaethau cymdeithasol ac 

iechyd ac mae ganddyn nhw gyfoeth 

o brofiad ym maes diogelu plant, pobl 

ifanc ac oedolion bregus. 

Dywedodd yr Archesgob fod y 

polisi diogelu newydd yn adlewyrchu 

ymrwymiad yr Eglwys i’r gwaith o 

ddarparu eglwys ddiogel i bawb. 

Rhoes deyrnged i weinidogaeth yr 

Eglwys i blant trwy’r Ysgolion Sul, 

Llan Llanast, Grwpiau Ieuenctid ac 

ysgolion yn ogystal ag i bobl mewn 

ysbytai a chartrefi gan ddweud, “Fel 

Eglwys, mae gennym ymrwymiad i 

gyflawni’r gweinidogaethau hyn a 

rhan bwysig o waith diogelu yw 

darparu hyfforddiant i glerigion a 

lleygion, a’u hannog i 

ddefnyddio arferion da 

a darparu cefnogaeth a 

chyngor arbenigol.” 

Roedd diogelu 

hefyd yn darparu gofal 

ymarferol proffesiynol a 

chymorth pan nad 

oedd arferion da wedi 

eu dilyn, meddai.  

“Rhan hanfodol o’n hymrwymiad i fod 

yn Eglwys Ddiogel yw cydnabod bod 

adegau pan fyddwn wedi methu o ran 

ein gofal am eraill, a gwneud popeth 

o fewn ein gallu i fynd i’r afael â hyn, 

gan weithio gydag awdurdodau 

statudol ac asiantaethau eraill i 

gefnogi dioddefwyr, i ganfod 

troseddwyr ac i sicrhau bod y 

prosesau cywir yn cael eu dilyn.” 

Gan amlinellu ymrwymiad yr 

Eglwys i ddiogelu ers cyflwyno’r 

Ddeddf Plant ym 1989, dywedodd yr 

Archesgob fod yr Eglwys yn 

cydweithredu’n llawn ag ymchwiliad y 

Llywodraeth i gam-drin plant a 

chredai fod ganddi hanes cadarnhaol 

i’w adrodd. 

“Nid ydyn ni’n berffaith ond rydyn 

ni wedi gweithio’n galed i roi 

gweithdrefnau a chanllawiau ar waith 

a’u dilyn, a gobeithiwn ein bod wedi 

gwneud yr Eglwys yn Lle Diogel i’r 

sawl rydyn ni am eu croesawu a’u 

gwasanaethu.”   

Dywedodd Christopher Smith, 

Archddiacon 

Morgannwg, sy’n 

cadeirio’r pwyllgor 

diogelu, fod y polisi 

diogelu’n berthnasol i 

bawb sy’n mynychu’r 

eglwys - yn glerigion 

ac yn lleygion - yn 

ogystal ag i bob 

gweithgaredd dan 

arweiniad yr eglwys ar dir yr eglwys 

neu fel arall. Roedd yn canolbwyntio 

ar hyrwyddo arferion diogelwch ym 

mhob maes o fywyd yr eglwys, gan 

gynnwys gweithgareddau ar-lein, 

gwneud ffilmiau a thynnu lluniau, 

cludiant a llogi’r adeiladau. Roedd yn 

cynnig canllawiau clir i blwyfi ar sut i 

fod yn eglwys ddiogel gyda 

chanllawiau ar gyfer ymateb i 

bryderon a honiadau. 

“Bellach mae gennym ni strwythur 

a thîm o bobl i helpu,” meddai. “Os 

oes adegau pan nad yw pethau’n 

gweithio neu bod lle i wella, rhowch 

wybod i ni gan fod gennym ni bellach 

yr adnoddau i helpu ac rydym yn 

croesawu adborth.” 

Gan eilio’r cynnig, meddai Peggy 

Eglwys Ddiogel: Tîm newydd yn dod â chyngor a chefnogaeth arbenigol 
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Mae’r tîm newydd 
o’r chwith: Linda Neal, Peter Doyle, Liz Tibbatts, Jim Thompson, Becks Davie-Tettmar, Archesgob Barry, 

Ysgrifennydd y Dalaith Simon Lloyd , Wendy Lemon, Lynn Rees, Fay Howe, Debbie Fisher, Joy Kett ac Elaine Cloke. 



Efengylu:‘Nid yw’r dasg a wynebwn yn newydd ond mae’n fater o frys’ 
Rhoddodd Andy John, Esgob Bangor adroddiad ar y 

symposiwm efengylu a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ym mis 

Mai lle daeth cynrychiolwyr o bob esgobaeth ynghyd, yn 

ogystal ag eraill o’r weinidogaeth Gristnogol. Ei nod, meddai, 

oedd ymgynghori ar sut y gellid mynd ati yn y dalaith i 

ddatblygu’r gwaith o rannu’r newyddion da am Grist.  

Arweiniwyd dwy sesiwn gan Stephen Cottrell, Esgob 

Chelmsford ac un gan y Parchedig Mike Starkey o Fyddin 

yr Eglwys a roddodd amlinelliad o’r cwrs sydd bellach ar 

gael ar wefan Byddin yr Eglwys o’r enw Lluniau Ffydd, sef 

dull storïol o efengylu. Yn ôl Esgob Andy mae Lluniau 

Ffydd yn adnodd syml ond effeithiol. Dywedodd fod 

ymatebion o’r grwpiau trafod ar sut gallai eu 

hesgobaethau hwy ymrwymo i efengylu yn cael eu bwydo 

yn ôl i mewn i waith y Grŵp Efengylu Taleithiol, a oedd yn 

bwriadu dod ag argymhellion gerbron y Corff 

Llywodraethol y 

flwyddyn nesaf. 

Wrth gymeradwyo’r 

adroddiad, meddai’r 

Esgob Andy, “Nid yw’r 

dasg a wynebwn yn 

newydd, ond mae'n fater o frys. Nid mater o lenwi eglwysi 

yw hi neu gael mwy o bobl yn lle’r ffyddloniaid hynny sy’n 

prysur edwino. Yn syml, mae’n ymwneud â bod yn 

ffyddlon i'n hunaniaeth fel Cristnogion ac adfeddiannu 

hyder yn yr efengyl a all weddnewid bodolaeth ddynol. 

Rwy'n gobeithio y bydd yr egni newydd hwn yn ein 

galluogi i ddod ag awch creadigol i’r dasg hon.” 

Ychwanegodd mai’r ffordd ymlaen oedd creu gobaith, 

cyfle, hyder a diwylliant o dystiolaeth. “Rhaid inni fynd i’r 

mannau lle mae pobol yn ymgynnull a rhaid inni ddechrau 

gwrando ar yr hyn mae pobl yn ei ddweud, yn hytrah na 

dim ond gweiddi’n uwch,” meddai.  

Jackson, Archddiacon Llandaf, 

“Mae cadw pobl yn ddiogel yn rhan o 

neges yr Efengyl. Trwy ein polisïau 

diogelu dylai eraill weld Iesu yn ein 

bywyd a’n gwaith.” 

Croesawodd Pam Odam (Bangor) 

y polisi ond roedd am wybod pa 

gymorth a gynigid i bobl a gafwyd yn 

ddiniwed yn wyneb yr honiadau a 

wnaed yn eu herbyn. “Mae angen 

gofal bugeiliol da pan fo achosion 

maleisus a phan welir nad oes achos 

i’w ateb,” meddai.  

Dywedodd 

Jennie Willson 

(Llanelwy) nad 

oedd y polisi’n 

realistig gan y 

byddai’n anodd 

ei orfodi ar lawer o wirfoddolwyr a 

oedd yn rhedeg digwyddiadau’r 

eglwys, “Polisi i amddiffyn yr Eglwys 

ydyw – nid yw wedi’i lunio ar gyfer 

gwir ddiogelu,” meddai. 

Gofynnodd y Parchedig Richard 

Wood (Bangor) am gyngor ar sut i 

sicrhau bod sefydliadau eraill sy’n 

defnyddio tir yr eglwys yn ufuddhau 

i’r polisi diogelu. 

Gofynnodd y Parchedig Harri 

Williams (Tyddewi) am sicrwydd y 

byddai hyfforddiant diogelu’n cael ei 

ddarparu ar gyfer clerigion sydd 

wedi ymddeol “gan fod llawer 

ohonyn nhw â chyfrifoldebau 

sylweddol mewn plwyfi”. 

Ymatebodd yr Archddiacon 

Christopher, “Rydyn ni’n hynod 

ymwybodol o fater y caiff rhai eu 

cyhuddo ar gam - rydyn ni yno i 

gefnogi pawb sy’n rhan o’r broses 

hon fel nad oes neb mewn perygl na 

neb yn brin o gefnogaeth.” 

Pwysleisiodd fod y polisi’n gryno o 

gymharu â pholisïau enwadau 

eglwysig eraill ac y byddai’n cael ei 

adolygu’n rheolaidd. Roedd y 

pwyllgor wrthi’n edrych ar sut y gellir 

darparu hyfforddiant i glerigion oedd 

wedi ymddeol. 
Roedd y cynnig yn. 

Mae’r polisi ar gael ar wefan 
yr Eglwys yng Nghymru yn: 

http://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/
strwythur/corff-y-cynrychiolwyr/ 

adnoddau-dynol/diogelu/ 

Cynnig: Bod y Corff Llywodraethol 

(i) mabwysiadu Polisi Diogelu yr Eglwys yng Nghymru 2016; 

(ii) cydnabod pwysigrwydd hyrwyddo ymarfer mwy diogel i blant, pobl ifanc ac oedolion sy’n wynebu risg 
yn ein heglwysi a’n cymunedau a’r gwaith a wneir gan dîm Diogelu’r Dalaith; 

(iii) cymeradwyo’r gwaith o weithredu’r Polisi gan yr Eglwys; a 

(iv) gofyn i’r Pennaeth Diogelu gyflwyno adroddiad blynyddol ar gynnydd ym maes diogelu i’r Pwyllgor 
Sefydlog . 
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Conffyrmasiwn bellach yn ddiangen er mwyn derbyn 
y Cymun Bendigaid – llythyr yr Esgob  

Gall unrhyw un sydd wedi cael 

ei fedyddio dderbyn y Cymun 

Bendigaid yn yr eglwys, waeth a 

yw wedi cael conffyrmasiwn ai 

peidio, o dan ganllawiau newydd 

a ddaw i rym ym mis Tachwedd. 

 

Mewn llythyr bugeiliol a 

ryddhawyd yn ystod y cyfarfod, 

cyhoeddodd yr esgobion eu 

penderfyniad i ail-fabwysiadu arfer yr 

eglwys fore ar dderbyn i’r Cymundeb 

mewn ymdrech i gryfhau 

gweinidogaeth i blant a phobl ifanc yn 

arbennig. Daw i rym ar Sul cyntaf yr 

Adfent – 27 Tachwedd - ac ystyrir y 

flwyddyn gyntaf yn adeg briodol i 

hysbysu ac addysgu cynulleidfaoedd 

am y newidiadau. 

Cyflwynwyd y llythyr gan yr 

Archesgob Barry, ynghyd a thair 

taflen eglurhaol – un ar 

ddiwinyddiaeth, un i arwain 

arweinwyr eglwysi ac un i’r 

cynulleidfaoedd. Dywedai’r llythyr, 

“Yn yr Eglwys heddiw mae yna lawer 

yn credu y byddai tystiolaeth yr 

Eglwys i Iesu Grist, a’r broses o 

feithrin plant a phobl ifanc yn y ffydd 

Gristnogol, yn cael eu cryfhau’n 

sylweddol o adfer y symbolaeth 

gynharaf hon. Dylid ystyried bedydd 

ar ben ei hun fel llwybr i gymryd rhan 

ym mywyd yr Eglwys, yn cynnwys 

derbyn i Sacrament y Cymun 

Bendigaid. 

“Ar y cyd â chyngor gan Gomisiwn 

Athrawiaeth yr Eglwys yng Nghymru, 

a’r Corff Llywodraethol, mae Mainc yr 

Esgobion yn dymuno ail-fabwysiadu 

arfer yr Eglwys Fore mewn perthynas 

â derbyn i’r Cymun Bendigaid. 

Credwn fod pawb sydd wedi cael eu 

bedyddio, drwy rinwedd eu Bedydd 

yn unig, yn aelodau llawn o Gorff 

Crist ac yn gymwys i dderbyn y 

Cymun Bendigaid” 

Eglurodd yr Archesgob, gan nad 

oedd plant dan bump oed yn cael 

ymgymryd ag alcohol, mai dim ond 

un elfen o’r Cymun dylid ei gynnig 

iddyn nhw, sef bara. Hefyd, byddai 

angen caniatâd rhieni i blant hŷn 

dderbyn gwin felly byddai angen i 

blwyfi gadw cofnodion clir. 

Gobeithiai’r esgobion y byddai’r 

polisi yn arwain at ddealltwriaeth 

gadarnach o ddefod Conffyrmasiwn.  

“Ni fydd yn llwybr i’r Cymun 

mwyach, ond mae’n cymryd ei le 

priodol yng ngweithredoedd 

sacramentaidd yr Eglwys fel cyfrwng i 

ras Duw, gan gadarnhau lle 

disgyblion yng nghymdeithas yr 

Eglwys a’u comisiynu ar gyfer 

gwasanaeth yn yr Eglwys a’r byd.”  

Meddai Bishop Gregory, “Dyma 

newid arwyddocaol yn ein harfer os 

nad yn ein diwinyddiaeth ac mae’n 

rhaid i ni baratoi ein heglwysi, ein 

teuluoedd a’n plant. Bydd caniatâd yn 

cychwyn adeg yr Adfent, bydd proses 

o dderbyn a gaiff ei chwblhau erbyn y 

Sul Adfent nesaf - proses o fyfyrio, 

addysgu a dealltwriaeth o arfer 

newydd yr eglwys.” 

Pwysleisiodd arwyddocâd y 

newid, “Byddai’n hawdd peidio â llwyr 

werthfawrogi hyn. Mae  â wnelo â’r 

cynhwysiant radical a ddaw yn sgil 

bedydd i bobl Dduw. Ein gobaith yw y 

bydd yn hyrwyddo ein cenhadaeth 

a’n croeso.” 

Croesawodd Canon Patrick 

Thomas (Tyddewi) y newid. Fel yr 

offeiriad anrhydeddus i Gristnogion 

Arminaidd yng Nghymru, meddai “y 

peth hyfrytaf oedd rhoi’r Cymun i 

fabanod – mae’r cyfle i wneud 

hynny’n gwbl anhygoel.” 

Croesawodd Mark Durbin 

(Mynwy) y newid o’i brofiad fel 

pennaeth ysgol gynradd yr Eglwys 

yng Nghymru, “Bydd hyn yn wych 

oherwydd rydych chi’n aml yn gweld 

rhieni’n mynd ymlaen i dderbyn 

Cymun ond yn methu â mynd â’u 

plant - mae’n edrych yn anghywir.” 

Gofynnodd am hyfforddiant a 

thaflenni ar gyfer ysgolion eglwysig 

hefyd. 

Awgrymodd y Parchedig Adrian 

Morgan (Cyfetholwyd) y gellid dysgu 

rhagor i bobl am fedydd, “Mae’r 

paratoi at hynny yn aml iawn yn cael 

ei gyfyngu i alwad ffôn pum munud a 

dim mwy nag anfon ffurflen i bobl ei 

dychwelyd.”  

Mae modd darllen llythyr 
bugeiliol yr Esgobion a’r 
canllawiau ar gyfer eglwysi a 
chynulleidfaoedd yn: 
http://
www.churchinwales.org.uk/
faith/believe/admission-to-
holy-communion-pastoral-
letter/ 
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Yn y diwedd, methodd y cynnig, a 

gyflwynwyd ar ran Esgobaeth 

Tyddewi gan Elizabeth Thomas a 

y Canon Paul Mackness ennill 

cefnogaeth 

lwyr. Serch 

hynny, 

derbyniwyd 

yr ail gymal - i orfodi terfyn 

gwasanaeth o chwe blynedd - ac 

ychwanegwyd cymal newydd a 

fydd yn arwain at adolygu’r rôl ac 

edrych ar ffyrdd o annog pobl ifancach i ymgeisio. 

Wrth wneud y cynnig, dadleuodd Mr Mackness nad 

oedd oedran yn unrhyw rwystr i gyflawniad neu allu, gan 

roi enghreifftiau o’r plentyn rhyfeddol Mozart ar y naill law 

a Noa ar y llall a oedd yn 600 mlwydd oed: “Cawn ein 

galw, bob un ohonom, trwy ein bedydd cyffredin, i fod yn 

ddisgyblion i Grist, lle nad oes terfyn oedran nac oedran 

ymddeoliad gorfodol a bennir gan ddynoliaeth,” meddai. 

“Ar adeg pan fo angen i’r Eglwys drefnu pob adnodd sydd 

yn ei meddiant…mae angen i ni ddefnyddio doniau pob un 

o’n pobl….Nid oes angen i ni lesteirio ein hunain yn ein 

cenhadaeth a’n  gweinidogaeth trwy osod terfynau arnom 

ein hunain nad ydynt o les i neb. Os yw pobl yn barod i 

wasanaethu, yna dylem eu hannog.” 

Anghytunodd y Parchedig Harri Williams (Tyddewi) â’r 

cynnig, gan ddadlau bod angen man lle’r ydym yn rhoi 

diolch am weinidogaeth pobl ac yn symud ymlaen. Credai 

fod y cynnig yn tynnu sylw oddi wrth y broblem 

wirioneddol - sef nad oedd neb o dan 75 oed mewn rhai 

o’n heglwysi. 

Dywedodd y Parchedig Ddr Adrian Morgan 

(Cyfetholwyd) fod yn rhaid i ni werthfawrogi a pharchu 

doethineb yr henoed, ond y dylem hefyd feithrin sgiliau a 

galluoedd arweinwyr ifanc. 

“Rydyn ni’n hen eglwys sy’n heneiddio,” rhybuddiodd y 

Parchedig Justin Groves (Mynwy). “Nid yw gwaed 

newydd yn ymddangos ohono’i hun, mae’n ymddangos 

wrth i ni gymryd camau bwriadol yn ei gylch. Er mwyn 

adfywio ein cymunedau eglwysig, dylai wardeiniaid hŷn 

helpu i recriwtio a hyfforddi wardeiniaid newydd. Mae 

angen gollwng gafael ar yr awenau a’u pasio ymlaen.” 

Dywedodd y Parchedig Ddr Kevin Ellis (Bangor) y 

byddai pobl yn parhau i wasanaethu 

Duw ar ôl iddyn nhw adael eu swydd 

- “Mae angen i ni fod yn ddewr ond 

nid yn oedraniaethol wrth 

wrthwynebu’r cynnig,” meddai. “Gan 

gydnabod nad yw gwasanaethu Duw 

byth yn dod i ben.” 

Wrth gynnig gwelliant i adolygu 

rôl wardeiniaid, meddai Clive Myers (Llanelwy), “Un o 

bryderon y gweithgor oedd ail-addysgu cynulleidfaoedd 

nad oedd gan wardeiniaid eglwysi ddim oll i’w wneud â 

dosbarthu llyfrau emynau a chloi drysau’r eglwys.” 

Cafwyd trafodaeth fywiog yn sgil cynnig i ddileu terfynau oedran ar gyfer wardeiniaid ac 
is-wardeiniaid eglwysi gydag ymdrechion gweithdrefnol glew gan y cadeirydd, y Canon Steven Kirk, 
i lywio llwybr trwy welliannau niferus a phleidleisio fesul cymal. 

Cynnig Aelod preifat: Terfynau oedran ar gyfer wardeiniaid  

Cynnig: Bod y Corff Llywodraethol 

 (i) Annog Esgobaethau’n gryf i orfodi’r rheol 
chwe blynedd mewn perthynas â chyfnod 
gwasanaeth Warden neu Is-warden 
Eglwys ac i fonitro’r angen a nifer yr 
eithriadau a ganiateir 

(ii) Gofyn i’r Pwyllgor Sefydlog adolygu ac 
egluro rôl Wardeiniaid Eglwysi a nodi 
ffyrdd o annog aelodau eglwysi i 
ysgwyddo’r cyfrifoldebau” 

Cyflwynwyd Adroddiad y Pwyllgor Sefydlog gan Gadeirydd y pwyllgor, 
yr Anrhydeddus Philip Price QC. Amlinellodd syniadau’r Pwyllgor ar 
gyfer dathlu canmlwyddiant yr Eglwys yng Nghymru yn 2020 gan 
wahodd aelodau i gyfrannu unrhyw awgrymiadau oedd ganddynt hwy 
hefyd. 

Argymhellodd y pwyllgor hefyd derfyniadau oedran. Dywedodd na ddylai 
gweinidogion lleyg trwyddedig (Darllenwyr yn unig yn wreiddiol) gael eu 
trwyddedu dros 75 oed ac y dylai terfyn oedran gael ei ddefnyddio’n 
gyson ar draws y Dalaith. Yn y cyfamser, dylai’r terfyn oed o 70 gael ei 
ddefnyddio ar gyfer pob Penodiad Cyfreithiol yn y dyfodol. 

Cytunwyd yn unfrydol â’r holl argymhellion a gafodd eu heilio gan Helen 
Biggin (Llandaf), yr Is-gadeirydd.  

Adroddiad y Pwyllgor Sefydlog 
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O arloeswyr i gaplaniaid lleyg – 
arweiniwyd y cyflwyniad eleni ar 
rifau’r weinidogaeth gan y sawl 
sydd y tu ôl i’r ystadegau. Cafwyd 
darlun byw ganddynt o sefyllfa 
newidiol y weinidogaeth yn yr 
eglwys heddiw.  

Wrth gyflwyno’r adroddiad, 
dywedodd Esgob Mynwy, “Mae 
ffigurau’r 
adroddiad yn 
nodi nifer y 
gweinidogion 
trwyddedig yn 
ogystal â’r rhai 
sy’n hyfforddi. 
Maen nhw’n 
ddarlun gwir o’r sefyllfa.  Ond, wrth 
gwrs, y tu ôl i’r rhifau hyn mae yna 
hanes o ffyddlondeb Duw wrth iddo 
alw pobl i’r weinidogaeth.  

“Mae’r ymrwymiad a’r angerdd a 
welir ymhlith lleygion a chlerigion 
sydd am weithio gyda Duw wedi creu 
cryn argraff arnaf. Gellir gwneud hyn 
trwy amrywiaeth eang o 
weinidogaethau. Mae i weinidogaeth 
draddodiadol a gyflawnir yn dda ei lle 
o hyd yn yr esgobaeth ond nid yw’n 
ddigon i wrthdroi’r dirywiad. Rydyn ni 
angen pobl sy’n gallu adeiladu 
pontydd hefyd.” 

Rhannwyd y cyflwyniad rhwng 
esgobaethau Mynwy a Llanelwy. 
Disgrifiodd Helen Shepherd (Mynwy) 
ei rôl fel 
swyddog 
datblygu 
gweinidogaeth 
flaengar. 
Roedd 
gweinidogaeth 
flaengar, 
meddai, ynglŷn â chwilio am lwybrau 
newydd a chanolbwyntio ar lawer o 
brosiectau gwahanol, fel grwpiau 
cerdded, caffis cymunedol, 
cymunedau mynachaidd, grwpiau 
cyfnewid dillad ac eglwys deuluol: 
“Mae’n ymwneud â phlannu coedwig, 
nid dim ond derwen neu ddwy. Gall 
fod llawer o wahanol ffurfiau o’r 
eglwys yn bodoli ochr yn ochr - 
economi gymysg o eglwysi yn cefnogi 
ei gilydd.” 

Dywedodd Rocsand Bateman 
(Llanelwy), sy’n 
efengylydd 
lleyg, ei bod hi’n 
canolbwyntio ar 
bobl nad oedd 
am gamu i 
mewn i eglwys. 
“Mae 
efengylwyr yn gweithio ar y cyrion – 
yr hyn a welwn yw defaid colledig a’n 
dymuniad yw eu dychwelyd i’r praidd. 
Rydyn ni’n cydgerdded â hwy, heb 
ofni rhoi cynnig ar rywbeth newydd. 
Ond nid bleiddiaid unig mohonom – 
maen nhw’n beryglus i’r defaid ac i’r 
eglwys – rydyn ni wedi’n gwreiddio yn 
y gymuned bob tro.”  

Disgrifiodd Sue Last (Llanelwy) ei 
gwaith fel caplan holistig lleyg. “Nid fy 
rôl i yw efengylu’n agored ond mae 
hynny’n rhywbeth sy’n digwydd wrth 
imi ymateb i anghenion pobl,” 
meddai. “Mae pytiau o sgyrsiau yn 
aml yn datblygu’n rhywbeth 
amgenach. Cyhoeddir yr Efengyl 
mewn llawer dull a modd.” 

Athrofa Padarn Sant 
Yn ôl y Parchedig Ddr Jeremy Duff, 
Pennaeth 
Padarn Sant, 
roedd lansio’r 
athrofa newydd 
ym mis 
Gorffennaf wedi 
dangos sut 
oedd yr Eglwys 
yn gallu newid. “Tyfu trwy weddi yw 
holl hanfod Padarn Sant,” meddai 
gan nodi bod bron dwywaith y 
myfyrwyr ar  y rhaglen llawn amser 
eleni a bron tair gwaith cymaint o 
fyfyrwyr rhan amser.  O ganlyniad 
bu’n rhaid cynnal yr ysgol haf mewn 
pabell fawr - “arwydd gweledol gwych 
i ddangos nad oedd yr adeiladau’n 
ddigon mawr”. 

Dywedodd Dr Duff fod cynllun 
datblygu strategol ar y gweill ac y 
byddai’n cael ei ddosbarthu i’w 
gymeradwyo i’r esgobaethau. Roedd 
gan yr athrofa lawer o 
swyddogaethau ond roedden nhw’n 
troi o gwmpas cefnogi, sicrhau 
adnoddau ac ysgogi’r Eglwys. Roedd 

hyn yn cynnwys llunio gweinidogaeth 
drwyddedig, datblygiad parhaus, 
polisïau gweinidogaeth ac ymchwil. 

“Mae Padarn Sant yn digwydd,” 
meddai. “Ar un ystyr, y cyfan ydyw 
yw’r chwe esgobaeth yn cydweithio, 
yn dod at ei gilydd mewn ffordd 
newydd gan ollwng gafael ar ychydig 
o annibyniaeth i gyflawni’r hyn mae 
pob un ohonom yn ei ddymuno – 
ffyniant cyflawn yr Eglwys yng 
Nghymru. Costrel newydd ar gyfer y 
gwin newydd.” 

Wrth eilio’r adroddiad, dywedodd 
yr Esgob Gregory mai her yr 
adroddiad oedd “adeiladu eglwys 
Dduw”. Meddai, “Rhaid i’n 
hoffeiriadaeth a’n gweinidogaeth 
ordeiniedig ffynnu ond nid yw bellach 
yn ymwneud â hynny - mae’n 
ymwneud â’r hyn sydd gan yr Eglwys 
gyfan i’w gynnig fel gweinidogaeth.” 
Eglurodd fod 8% o’r aelodaeth yn 
Llanelwy – 640 o bobl – yn cymryd 
rhan mewn gweinidogaeth 
weithredol, mwy nag erioed o’r blaen. 
“Mae Duw yn gwneud pethau newydd 
yn ein plith,” meddai. “Mae rhannau 
o’r eglwys sydd wedi gweld dyddiau 
gwell ond mae Duw yn real iawn ac 
yn gwneud pethau newydd.” 

Pwysleisiodd Jennie Willson 
(Llanelwy), efengylydd lleyg, pa mor 
bwysig yw dirnadaeth unigol: 
“Gobeithiaf y gallwn fod yn hyblyg a 
chydnabod bod gan bob unigolyn 
alwad unigol – a pheidio â cheisio 
rhoi pobol mewn bocs,” meddai, gan 
ychwanegu pa mor bwysig yw 
modelu gweinidogaeth leyg ledled yr 
eglwys.   

Anogodd y Parchedig Jonathan 
Durley (Llandaf) yr aelodau i droi at 
Fyddin yr Eglwys am gymorth gan ei 
fod yn adnodd pwysig i efengylwyr. 

Dywedodd yr Esgob John 
(Abertawe ac Aberhonddu) fod angen 
i glerigion weld yr her sy’n eu 
hwynebu: “Rwyf wedi hen flino 
ailadrodd yr un peth wrth glerigion 
difater sy’n ‘dioddef gweinidogaeth 
lleygion’. Unig nod rhai clerigion yw 
cadw’r olwynion i droi – dydyn nhw 
ddim yn gweld yr her sy’n wynebu’r 
eglwys -  ond maen nhw’n disgwyl i 

Adroddiad y Weinidogaeth – yr wynebau y tu ôl i’r ffigurau  
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mi wneud rhywbeth ynglŷn â hynny. 
Ni wnaiff hyn mo’r tro – dydyn nhw 
ddim yn deall a dydyn nhw ddim 
eisiau deall – dydyn nhw ddim yn 
gweld y groesffordd na’r her. Rwy’n 
awyddus i bob aelod o’r Corff 
Llywodraethol wneud ymdrech i gael 
eraill i ddeall – fy helpu i i’w helpu 
nhw i weld yr her.” 

Dywedodd y Parchedig Justin 
Groves (Mynwy) fod yn rhaid i bobl 

fod yn barod i 
fuddsoddi 
mewn risgiau. 
“Rwy’n teimlo’n 
angerddol 
ynghylch 
gweinidogaeth 
flaengar. Mae 

wedi bod yn ddrud i mi o safbwynt 
amser, arian a thrafferth ond rwy’n ei 
ystyried yn fuddsoddiad, nid cost. 
Byddwn yn talu’r pris os gadawn i hyn 
fod yn rhywbeth ymylol. Mae’n rhaid i 
ni i gyd fentro ar lwybrau ac i 
diriogaeth newydd. 11 mlynedd yn 
ddiweddarach, mae’r Lab yn dal i 
arbrofi, gan adael y llwybr canol, gan 
fod gan bawb yr hawl i glywed y 
newyddion da ar eu telerau eu 
hunain. Mae’n amser wynebu’r her – 
mae’n fuddsoddiad enfawr ar bob 
lefel ac rwy’n croesawu’r adroddiad 
hwn.” 

Yn ôl yr Esgob David (Llandaf) 
nid yr eisin ar y gacen yw efengylu, 
ond dyma yw’r gacen ei hun. Heriodd 
yr aelodau i godi eu dwylo os oedden 
nhw o blaid Crist. “Mae angen i ni roi i 
bobl yr hyder i ddweud y geiriau 
hynny a’r geiriau i roi hynny ar waith,” 
meddai. 

Dywedodd Carol Cobert (Llandaf) 
fod yn rhaid i eglwys fod yn rhan o’r 
gymuned er mwyn i bobl deimlo ei 
bod o bwys iddyn nhw. “Mae’n rhaid i 
ni ofyn ble mae ein heglwys yn y 
gymuned - a yw’r gymuned yn 
cydnabod hyn fel eu heglwys? Fe 
ddylem fod yn chwilio am 
swyddogaeth yr eglwys - dyma lle’r 
ydym yn addoli ond mae ar gyfer y 
gymuned hefyd.” 

Derbyniwyd yr adroddiad. 

Gwasanaethau Angladd 
Cyflwynodd Esgob Llanelwy y drafodaeth 

Gwasanaethau Angladd. Ers 2008, mae’r 

gwasanaethau wedi cael eu defnyddio’n rheolaidd ar 

sail arbrofol a bellach mae’r esgobion am gyflwyno 

Bil i awdurdodi eu defnyddio’n barhaol. Cyn gwneud 

hynny fodd bynnag, maen nhw’n gofyn am adborth a 

gwahoddodd yr Esgob Gregory yr aelodau i roi ei 

sylwadau a’u hawgrymiadau. 

“Mae angladdau yn brif bwynt cyswllt rhwng aelodau’r eglwys a’r 

sawl nad ydynt yn aelodau,” meddai’r Esgob Gregory. “Rydyn ni am 

wybod pa ffordd sydd orau inni gyflawni ein gweinidogaeth i’r genedl 

pan ofynnir i ni gynnal gwasanaeth angladd.” 

Roedd yr awgrymiadau a gyflwynwyd yn canolbwyntio ar 

ddefnyddioldeb - gwneud llyfryn sy’n hawdd i’w ddefnyddio gyda 

phopeth yn yr un lle; hygyrchedd - pontio’r bwlch rhwng iaith yr eglwys 

ac iaith bob dydd; ac ehangder yr adnoddau. 

“Mae angladdau’n bwysig iawn i ni yng Ngorllewin 

Cymru,” meddai’r Canon Patrick Thomas (Tyddewi). 

“Yn enwedig yn yr ardaloedd gwledig lle bydd y 

cynulleidfaoedd yn enfawr. Gall hyn alw am dri 

gwasanaeth ar wahân ac mae hyn yn gofyn am dipyn 

o ddeunydd. Mae’n bwysig bod gennych chi’r 

testunau hynny yn eich meddiant - yn aml bydd yn 

rhaid i ni fenthyca oddi wrth ein partneriaid eciwmenaidd.” 

Dosbarthwyd dros £79,000 i weddwon a dibynyddion clerigion eleni. 
Cyflwynodd Jonathan Williams, Archddiacon Casnewydd adroddiad 
blynyddol Cymdeithas y Gweddwon, Plant Amddifaid a Dibynyddion 
am y tro cyntaf. Pwysleisiodd y gwaith da a gyflawnwyd mewn 
esgobaethau a thaleithiau i roi cymorth ymarferol i’r sawl sydd mewn 
angen a diolchodd i bawb a gyfrannodd yn hael i’r gronfa. Os oedd 
aelodau’r eglwys yn dymuno cymryd rhan neu os oedd ganddyn nhw 
gwestiynau am y gwaith, gofynnodd iddyn nhw gysylltu â Louise 
Davies, (Pennaeth Cyllid) yn Swyddfa’r Dalaith (029 20348 200). 

Cyflwynodd Gwilym Dyfri Jones Dirprwy Is-

ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru, y Drindod 

Dewi Sant adroddiad gan y Brifysgol. Cyfeiriodd at y 

cytundeb partneriaeth a arwyddwyd gydag Athrofa 

Padarn Sant i ddarparu hyfforddiant ac addysg i 

weinidogion. Diolchodd yr Esgob John (Abertawe 

ac Aberhonddu) i’r Is-ganghellor am weithio’n ddiwyd gyda’r esgob i 

ddarparu gwasanaeth caplaniaeth wedi ei gefnogi’n dda ar gampws 

Abertawe. Siaradodd y Parchedig Steven Bunting (Abertawe ac 

Aberhonddu), offeiriad yr ofalaeth hon, o blaid gwaith y Brifysgol ar lan 

y dŵr yn Abertawe.   

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant 

Cymdeithas y Gweddwon, Plant 
Amddifaid a Dibynyddion 
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Adroddiad ar Aelodaeth a Chyllid: 
â chalon drom’ nodwyd dirywiad 

Roedd y cynnig yn syml – gofynnwyd 

i aelodau “nodi” adroddiad yr 

Aelodaeth a Chyllid. Fodd bynnag, 

yn dilyn cyflwyno’r adroddiad, 

roedd teimlad cyffredinol nad 

digon oedd dim ond nodi hyn. 

Y rheswm am hyn oedd bod y 

ffigurau presenoldeb diweddaraf 

yn dangos “dirywiad sylweddol” 

dros y flwyddyn ddiwethaf gyda 

chyfartaledd presenoldeb ar y Sul 

wedi dirywio bump y cant i 

ychydig dros 29,000. Golygai hyn 

fod llai nag un y cant o boblogaeth 

Cymru bellach yn mynd i eglwys yr 

Eglwys yng Nghymru ar y Sul. 
Wrth gyflwyno’r adroddiad meddai 

James Turner, cadeirydd Corff y 

Cynrychiolwyr, “Ymddengys fod 

presenoldeb yn dirywio, ond nid dyna’r 

sefyllfa mewn bron hanner ein plwyfi… 

mae arwyddion, yn sgil gwaith caled 

a buddsoddiad bwriadol fod pethau 

da yn digwydd o gwmpas y wlad… 

“Mae’n  wir hefyd inni nodi y gellir 

mesur y dirywiad hwn fel llai na dau 

unigolyn i bob plwyf,” meddai. “Dylem 

barhau’n hyderus yn ein gallu i 

wrthdroi’r dirywiad a chynllunio ar 

gyfer twf. Mae’n bwysig cofio bod 

newid yn bosibl.” 

Fodd bynnag, cyfeiriodd y 

Parchedig Richard Wood (Bangor) 

at yr adroddiad fel un 

“brawychus” a thestun 

embaras. “Fynnwn i 

ddim mai dim ond 

nodi’r adroddiad a 

wnawn,” meddai, a 

chynigodd welliant a 

fyddai’n dweud mai ‘â chalon drom’ 

yr oedd y Corff Llywodraethol yn 

derbyn yr adroddiad hwn a galwodd 

am ragor o ymchwil i’r hyn fyddai’n 

hyrwyddo twf yr Eglwys. 

“Hoffwn wybod beth sy’n gyffredin 

yn yr ardaloedd lle gwelir twf; ac i’r 

gwrthwyneb, beth sy’n wahanol am y 

rhai sydd ar drai. Pa nodweddion 

cyffredin sy’n perthyn i’r ddwy 

garfan? Mae angen i ni roi ocsigen a 

bywyd i’r mannau lle mae gobaith.” 

Dywedodd fod angen i’r Eglwys 

docio’r pren marw. “Byddwn i’n dyfalu 

bod ffydd yn wan neu hyd yn oed 

wedi marw mewn llawer o eglwysi a’n 

bod ni ddim ond yn twyllo ein hunain. 

Does dim o’i le mewn tocio - a yw hi’n 

bryd i ni bellach ollwng gafael ar yr 

hyn sydd wedi marw? Mae gennym 

drysorau lu ond maent ynghlwm wrth 

strwythurau sydd bellach wedi peidio 

gweithio.” 

Eiliwyd y gwelliant gan yr Esgob 

Andy (Bangor). “Nid bod yn negyddol 

yw mynegi tristwch ynglŷn â’r sefyllfa 

fel y mae, ond bod yn realistig,” 

meddai, gan ychwanegu y byddai 

dysgu oddi wrth eglwysi sy’n tyfu yn 

galluogi’r Eglwys i weinidogaethu a 

chenhadu mewn modd a oedd yn 

“fwy ffyddlon, mwy gobeithiol a mwy 

perthnasol”.  

Dywedodd y Parchedig Steven 

Bunting (cyfetholwyd) fod y 

ffigurau’n 

drychinebus 

gan rybuddio 

clerigion fod 

morâl yn isel. 

“Mae’r ffigurau 

hyn yn ddarlun 

brawychus sy’n dangos bod pobl yng 

Nghymru’n gwrthod yr hyn rydyn ni’n 

ei gynnig. Nid yw fy nghenhedlaeth i 

wedi gweld y tu mewn i eglwys hyd 

yn oed, heb sôn am gerdded oddi 

yno oherwydd ei bod yn ddiflas. Mae 

clerigion wedi colli eu mojo - mae’n 

rhaid i ni feiddio bod yn llawen 

oherwydd does yr un teithiwr am 

weld peilot gydag iselder wrth fyrddio 

awyren. Mae hyn yn alwad ar inni 

aros a mynd i’r afael â phethau.” 

Mynegodd y Parchedig Adam 

Pawley 

(Llanelwy) 

bryderon am 

y cysylltiad 

rhwng twf yn 

y niferoedd 

mewn eglwys 

a chodiad yng nghyfran y plwyf. 

Cyfaddefodd iddo ffugio rhai ffigurau 

er mwyn cadw’r costau i lawr. 

Meddai’r Canon Steven Kirk 

(Llandaf), er nad 

oedd yr 

ymadrodd “â 

chalon drom” yn 

iaith gwbl 

gyfreithiol, roedd 

yn adlewyrchu’r 

hyn roedd pobl yn ei deimlo ac 

anogodd yr aelodau i’w dderbyn. 

Aeth Robert Wilkinson (Tyddewi) 

ymhellach - dywedodd 

fod “â chalon drom” yn 

ymateb annigonol. 

“Byddwn i’n hapus pe 

baem ni’n dweud ein 

bod yn edifarhau 

ynghylch y mater.” 

Roedd Sandy Blair (Cyfetholwyd 

o Fynwy) yn fwy optimistaidd. “Mae 

pethau ar y gweill ond mae’n rhaid 

cael amynedd a gobaith,” meddai. 

“Nid dyma ddiwedd y gêm - mae’r 

gêm ar waith ac fe enillwn ni.” 

Cytunodd yr Esgob David 

(Llandaf) fod llawer mwy yn digwydd 

nag y gellid ei adrodd yn yr 

ystadegau, “Rydyn ni’n cystwyo ein 

hunain ac rwy’n flin am hynny,” 

meddai. “Mae llawer yn digwydd – 

nid yw Duw yn dibynnu ar ein 

cyfraniad er mwyn ffynnu. Mae angen 

i ni ollwng y rhwydau’n llawen a mynd 

i bysgota yn unol â’i orchymyn.”  

Dywedodd Mr Turner fod y 

gwelliant yn rhoi “cynnig llawer 

cryfach” i’r aelodau. Pasiwyd y cynnig 

gyda’r gwelliant.  

Cynnig: 

Bod y Corff Llywodraethol 

(i) Yn nodi’r adroddiad hwn â 
chalon drom; a 

(ii) Yn gofyn i’r Pwyllgor 
Sefydlog, fel mater o frys, 
i nodi’r lleiafrif o blwyfi sy’n 
tyfu, i ymchwilio i’r ffactorau 
sy’n achosi hyn, ac yn 
awgrymu’r hyn y gellir ei 
weithredu yn sgil yr arferion 
da hyn . 
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Adroddiad Corff y Cynrychiolwyr  
Cynyddodd cyfanswm gwerth buddsoddiadau Corff 

y Cynrychiolwyr 1% i £542 miliwn yn 2015, meddai 

Paul Marshall, cadeirydd y pwyllgor buddsoddi.  

Roedd y bleidlais Brexit eleni 

wedi creu ansicrwydd newydd i 

economi’r byd. I ddechrau, roedd 

stociau wedi cael eu taro’n galed 

wrth i’r bunt ddisgyn ond roedd y 

gyfran uchel o stociau tramor 

wedi amddiffyn y Corff, meddai. 

“Erbyn mis Mai 2016 roedd ein buddsoddiad yn y 

gyfnewidfa stoc wedi adfer ei hun i’r hyn ydoedd ar 

ddiwedd 2015, ond eto erbyn diwedd mis Mehefin roedd 

wedi cynyddu 4% - oddeutu £20m. Mae ein portffolio wedi 

parhau i gynyddu mewn gwerth ers diwedd Mehefin ac 

erbyn diwedd Awst mae 10% yn uwch nag ar ddechrau’r 

flwyddyn. 

“Er bod hyn yn newyddion rhagorol, mae’n anfantais 

bod gwerthusiad teirblwydd Cynllun Pensiwn Clerigion yn 

ddisgwyliedig ar 31 Rhagfyr 2016. Mae’r cwymp yn elw’r 

bondiau yn cael effaith negyddol uniongyrchol ar 

werthusiad rhwymedigaethau’r Cynllun Pensiwn.” 

Dywedodd James Turner, cadeirydd 

y Corff, fod y Corff yn gwario £2 

filiwn yn fwy nag oedd yn ei dderbyn 

mewn incwm. Roedd hyn, meddai, 

yn benderfyniad buddsoddi bwriadol 

er mwyn sicrhau bod yr Eglwys yn 

derbyn cymorth hanfodol mewn meysydd allweddol, megis 

Cynllun Pensiwn Clerigion, hyfforddi gweinidogion a 

chronfa Gweddnewid Golwg 2020. 

“Ni ellir cynnal agwedd o’r fath am byth ond gellir ei 

chyfiawnhau am y tro tra bo’r Eglwys yn mynd trwy gyfnod 

o newid sylweddol. Y gobaith yw, trwy ryddhau adnoddau 

ychwanegol yn y cyfnod hwn, y bydd Corff y 

Cynrychiolwyr yn chwarae rhan lawn yn ail-lunio ac 

ailgyfarparu’r Eglwys yng Nghymru ar gyfer ei 

chenhadaeth yn y dyfodol.” 

Cynllun Pensiwn Clerigion 
Yn dilyn ymgynghori â chleirigion a thrafodaethau ag esgobaethau, argymhellodd y Corff y dylid cynyddu oes 

pensiynadwy arferol ar gyfer clerigion cyflogedig o 65 i 67, meddai Mr Turner. Dim ond gwasanaeth y dyfodol clerigion 

sy’n gwasanaethu y byddai’r newid hwn yn ei effeithio ac fel rhan o’r ymgynghoriad roedd yr holl glerigion wedi derbyn 

dadansoddiad o’r effaith y byddai newid o’r fath yn ei chael arnyn nhw.   

“Mae’r dull hwn yn adlewyrchu’r newid yn y gymdeithas seciwlar, lle mae oed ymddeol ar gyfer Pensiwn y 

Wladwriaeth wedi codi’n ddiweddar. Fe’i cyfrifwyd hefyd i alluogi costau’r Cynllun - i’r Corff ac i’r esgobaethau - gael eu 

cynnal ar lefel ddarbodus, gan helpu i ddiogelu hyfywedd y Cynllun yn y dyfodol,” meddai Mr Turner. Pasiwyd y cynnig. 

Cynnig: Bod y Corff Llywodraethol 

(i) Cynllun Pensiwn Clerigion - y dylid diwygio darpariaethau’r Cynllun Pensiwn Clerigion i godi’r 
oedran pensiwn arferol o 65 oed i 67 oed o 1 Ionawr 2017 ymlaen  

(ii) Y dylid cymeradwyo Adroddiad Corff y Cynrychiolwyr. 

Diolchodd Dr Gill Todd gan yr Archesgob 
Nid oedd Dr Gill Todd yn gallu bod yn bresennol yn y cyfarfod hwn oherwydd 

salwch, a diolchodd yr Archesgob yn gynnes iddi yn yr hyn a fyddai wedi bod yn 

gyfarfod olaf iddi. 

Dywedodd fod Gill wedi gwneud cyfraniad mawr i waith y Corff Llywodraethol 

ers 2001 pan gafodd ei chyfethol gyntaf yn aelod tra oedd hi’n byw yn esgobaeth 

Llandaf. Roedd hi hefyd wedi gwasanaethu am rai blynyddoedd fel aelod o’r 

Pwyllgor Sefydlog ac wedi bod yn aelod o Banel cadeiryddion y Corff 

Llywodraethol am 13 blynedd. 

Roedd gwaith Gill yn bennaf yn ymwneud â chadeirio nifer o weithgorau a 

benodwyd gan y Pwyllgor Sefydlog i fonitro a chynghori ar gynrychiolaeth 

menywod yn yr eglwys. 

Roedd hi hefyd yn aelod o Banel Dirnadaeth y Dalaith a oedd yn gweithio i 

sicrhau arfer gorau wrth ddethol Ordinandiaid ar gyfer eglwys y dyfodol a hi oedd 

cadeirydd y pwyllgor diogelu yn esgobaeth ei chynefin, sef Abertawe ac Aberhonddu.   
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Diolchwyd i’r Archesgob am ei wasanaeth “eithriadol” 

i’r Eglwys mewn cyfarfod o’r Corff Llywodraethol. 

Bydd Dr Barry Morgan yn ymddeol ym mis Ionawr y 

flwyddyn nesaf ar ôl gwasanaeth o bron i 14 o 

flynyddoedd fel Archesgob. 

Dywedodd y Barnwr Philip 

Price, fel cadeirydd y pwyllgor 

sefydlog, fod Dr Morgan wedi 

arwain o’r tu blaen, yn ddewr a 

diflino. Canmolodd allu’r 

archesgob i gyfathrebu’n 

effeithiol gan lwyddo hefyd i 

ategu ei ddadleuon ag 

ysgolheictod. Ategwyd ei eiriau 

gan John Davies, Esgob 

Abertawe ac Aberhonddu gan 

ddiolch iddo am ei drugaredd, ei 

garedigrwydd a’i ymroddiad. 

Gan gyfarch yr Archesgob, meddai Mr Price, “Rydych 

chi, mi gredaf, yn un o gyfathrebwyr gorau eich 

cenhedlaeth ac rydych chi wedi defnyddio eich doniau 

eithriadol i ymgysylltu â Chymru, i gwrdd â’r gymdeithas 

ble bynnag y bo gyda’i holl ofalon a phroblemau. Er mwyn 

gwneud hynny, rydych chi wedi cyflawni rhaglen lafurus, 

a'r cyfan er sicrhau bod llais yr Eglwys yn cael ei glywed 

ac i ddylanwadu ar farn a phenderfyniadau. 

“Mae eich Areithiau fel Llywydd a’r pregethau yn y 

Corff Llywodraethol yn dystiolaeth o’r ffocws hwn. Yn 

ogystal â materion llywodraethu’r eglwys, merched yn 

esgobion, y Cyfamod Anglicanaidd ac ati, rydych chi wedi 

astudio datganoli, newid yn yr hinsawdd, Gaza, rhywedd 

a rhywioldeb, rhianta, cymorth i farw, rhoi organau a 

llawer mwy. Rydych chi’n defnyddio’r cyfryngau 

cyhoeddus mor effeithiol gan sicrhau bod rheidiau’r 

efengyl yn cael eu lleisio. Bob tro, bydd y geiriau wedi eu 

llunio’n ofalus, ar sail darllen ac ysgolheictod eang, a 

dysgeidiaeth wylaidd. Maent yn ennyn gwrandawiad 

parchus hyd yn oed gan arbenigwyr yn y meysydd 

hynny.” 

Gan siarad yn Gymraeg, talodd Mr Price deyrnged 

hefyd i’r cyfraniad a wnaeth yr Archesgob i fywyd a 

diwylliant cenedl Cymru, ac i bwysigrwydd y Gymraeg 

wrth dreiddio i bob rhan o’r gymuned.  

Ond yn y bôn, meddai, offeiriad plwyf oedd yr 

Archesgob o hyd. “Ond er yr holl lwyddiannau hyn, credaf 

mai’r darlun a fydd yn aros yn fy meddwl hiraf yw teithio 

gyda chi ar drenau yn ôl o gyfarfodydd blinedig yn 

Amwythig, neu Landudno, neu o fannau eraill a phobl nad 

oeddech erioed wedi eu cwrdd yn dod draw atoch am eu 

bod wedi’ch adnabod ac am siarad â chi. Byddech yn 

ymateb iddyn nhw bob amser yn gynnes gan ddangos 

gwir ddiddordeb ynddyn nhw ac yn eu bywydau. Yn aml 

byddai’r sefyllfa’n dod i ben wrth i chi eu helpu i ddod â’u 

bagiau yn ddiogel i lawr y grisiau hir yng ngorsaf 

Caerdydd. Yn y bôn, rydych chi’n dal i fod yn offeiriad 

plwyf.” 

Ffarwelio â’r Archesgob Barry 
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Yn ôl Esgob John, yr esgob 

hynaf, mae’r Dr Morgan wedi 

arwain yr Eglwys trwy amseroedd 

anodd, “Rydych chi wedi arwain yr Eglwys yng Nghymru 

ar adeg pan oedd newidiadau cymdeithasol sylweddol 

wedi peri inni archwilio rhai o’n disgyblaethau ni ein 

hunain, rhai o’n safbwyntiau a’n harferion…  

“Mae eich dull o deithio’r llwybrau hynny i archwilio 

newidiadau posibl wedi bod yn ddull sy’n ein hatgoffa o’r 

ysgrythur, o draddodiad ac o reswm ond hefyd rydych 

wedi ein hannog ni yn enw Duw trugarog a ddatgelwyd yn 

Iesu fod newid, o bosibl, yn gorfod dod ac y dylai ddod a 

bod y Crist ymgnawdoledig sydd â chariad y ddynoliaeth 

gyfan yn mynnu os nad ydyn ni hyd yn oed yn barod i 

gofleidio newid ein bod o leiaf yn dechrau ystyried newid. 

Rydych chi wedi gwneud hynny’n effeithiol, yn gyson ac 

yn dosturiol.” 

Dywedodd yr Esgob John fod llais yr Archesgob wedi 

ei glywed yn eglur mewn bywyd cyhoeddus. “Nid yw eich 

cyfraniadau clir ac uniongyrchol bob amser wedi cael 

croeso na chefnogaeth unfryd. Serch hynny, ar ôl eu 

harchwilio’n synhwyrol nid yw bywyd y byd seciwlar  a’r 

sawl sy’n ei lywodraethu a galwad yr efengyl yn bethau 

anghydnaws sy’n gwrthwynebu ei gilydd oherwydd pa 

ddull neu faniffesto gwell ellid ei gael ar gyfer bywyd y 

genedl a bywyd yn ei holl lawnder i’r sawl sy’n ceisio 

llywodraethu egwyddorion eraill na’r Bregeth ar y 

Mynydd? Rydych chi wedi mynd ati i heintio bywyd 

cyhoeddus Cymru ag egwyddorion sy’n gwbl Gristnogol, a 

chyfan gwbl gyfiawn a gweddus.” 

Beirniadodd Esgob John y sawl a oedd wedi ymosod 

ar Dr Morgan gan wneud hynny’n ddienw yn y modd 

mwyaf cywilyddus. “Mae hynny’n rhywbeth rydym ni i gyd 

yn flin amdano,” ychwanegodd. 

Wrth ymateb, dyfynnodd yr Archesgob y diweddar 

Gardinal Basil Hume: “Pan fydd pobl yn dweud pethau 

dymunol amdanoch rydych chi’n mwynhau ond yn dal eich 

anadl.” Meddai, “Nid wyf yn un o’r bobl hynny sy’n diflasu 

wrth feddwl am ddod i’r Corff Llywodraethol ond wna i 

ddim dweud y byddai’n gweld ei golli - erbyn hyn, digon 

yw digon. Rwy’n teimlo braidd yn flinedig ac edrychaf 

ymlaen at allu gwylio gyda chryn ddiddordeb o’r cyrion ac 

rwy’n addo na fyddaf yn gwneud unrhyw ddatganiad 

cyhoeddus o'r cyntaf o Chwefror ymlaen!” 

Cododd y Corff Llywodraethol ar eu traed i’w 

gymeradwyo. 

Ymddeoliad Wyn Evans, Esgob Tyddewi 
Talwyd teyrnged gan yr Archesgob Barry i Esgob 

Tyddewi, Wyn Evans, a oedd yn ymddeol ar ôl wyth 

mlynedd wrth y llyw. 

Disgrifiodd Dr Barry Morgan yr Esgob Wyn Evans fel 

“Deon o’r iawn ryw er yn esgob cyndyn braidd” ac i’w 

weinidogaeth gael ei gwerthfawrogi’n fawr. Meddai, 

“Cychwynnodd Wyn ei weinidogaeth 

fel curad yng Nghadeirlan Tyddewi 

ac yna dychwelyd yno fel Deon. 

Mae’r gwaith atgyweirio a wnaeth ar 

yr adeiladau yno, a’r clwystai yn 

arbennig yn deyrnged i’r hyn y gellir 

ei gyflawni mewn cadeirlan i’w 

gwneud yn agored a hygyrch. 

Roedd yn Ddeon o’r iawn ryw er yn 

esgob cyndyn braidd, ond mae wedi 

sylweddoli ei fod wedi mwynhau’r 

rôl. Bu iddo ymgymryd â’r 

esgobaeth ar adeg anodd ond 

roedd ganddo adnabyddiaeth 

drylwyr ohoni a chafwyd 

gwerthfawrogiad mawr o’i 

weinidogaeth fugeiliol. Rwy’n diolch 

iddo am ei flynyddoedd lawer o 

wasanaeth i’r Eglwys ac yn dymuno 

pob bendith arno yn ei ymddeoliad.” 
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Addoli 
Y Canon Paul Mackness (Tyddewi), Cydgysylltydd Addoli’r 

Corff Llywodraethol, oedd yn gyfrifol am arwain yr 

astudiaeth Feiblaidd agoriadol. Cynhaliwyd y Cymun 

Bendigaid nos Fercher yng Nghapel Prifysgol Dewi Sant 

gyda’r Archesgob yn gwasanaethu ac yn pregethu. 

Aelodau esgobaeth Llandaf fu’n paratoi’r gwasanaeth. 

Paratowyd y Weddi Foreol fore Iau yn y Capel gan aelodau 

Llanelwy dan arweiniad Jennie Willson (Llanelwy). 

 

Cyflwynir y casgliadau i LATCH – Elusen Canser Plant Cymru. Y swm a godwyd (gan gynnwysCymorth 

Rhodd) oedd £ 1,560.56.  

Diolch yn fawr i’n gwahoddedigion  
Y Parchedig Sally Thomas 

Cytûn a’r Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru 

hefyd yn cynrychioli’r Eglwys Ddiwygiedig Unedig 

Y Parchedig Dr Stephen Wigley  

Yr Eglwys Fethodistaidd 

Yr Athro John Gwynfor Jones 

Eglwys Bresbyteraidd Cymru 

(lleyg) Canon Elizabeth Paver 

Eglwys Loegr 

Dyddiad a lleoliad y cyfarfod nesaf  
Cynhelir cyfarfod nesaf y Corff Llywodraethol ar benwythnos. Cynhelir y Cyfarfod Cyffredin nesaf 

ddydd Gwener 21 tan ddydd Sul 23 Ebrill 2017 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.  

Croesawu Simon Lloyd 
Croesawodd yr Archesgob 

Mr Simon Lloyd, (Ysgrifennydd 

y Dalaith), i’w gyfarfod cyntaf o’r 

Corff Llywodraethol. Ymunodd 

Mr Lloyd â’r Eglwys ym mis Mai, 

Yn dilyn ymddeoliad John 

Shirley. Bu’n ysgrifennydd 

esgobaethol Coventry am 10 mlynedd a hefyd yn Ganon 

Lleyg yng Nghadeirlan Coventry. 

Yn wreiddiol o Gaerdydd, cychwynnodd Mr Lloyd ei 

yrfa yn y diwydiant gweithgynhyrchu, ar ôl graddio yn 

beiriannydd trydanol a hyfforddodd fel peiriannydd 

dylunio gyda GEC (General Electrical Company). 

Cyflawnodd nifer o swyddi ym maes marchnata, rheoli 

ffatrïoedd, gwerthu rhyngwladol ac fel rheolwr 

gyfarwyddwr gyda chwmnïau gweithgynhyrchu 

cynhyrchion trydanol. 

Mae ei briod Faye, yn dod o’r Coed-duon, ac mae 

ganddyn nhw ddau o blant sydd bellach yn oedolion. 

Er Coffa  
Bu farw’r Parchedig Ganon Gwynn ap Gwilym, 

Cynghorydd yr Esgobion ar Faterion 

yr Eglwys, ym mis Gorffennaf yn dilyn 

salwch hir. Safodd yr aelodau ar eu 

traed yn deyrnged iddo gan roi diolch 

am ei gyfraniad i fywyd a gwaith yr 

Eglwys.  

Yn wreiddiol o Fachynlleth, 

gwasanaethodd Gwynn yn yr Eglwys 

yng Nghymru yn esgobaethau Bangor a Llandaf cyn 

ymgymryd â swyddogaeth Cynghorydd yr Esgobion ar 

faterion yr Eglwys a Swyddog Iaith. Cyfieithodd holl litwrgi’r 

Eglwys i’r Gymraeg yn ystod y degawd diwethaf ac 

ysgrifennodd gyfieithiad canmoladwy o’r salmau cân. 

Cychwynnodd Gwynn ei weinidogaeth yn Esgobaeth 

Bangor ar ôl graddio o Brifysgol Cymru, Bangor, gan 

hyfforddi i’w ordeinio yn Wycliffe Hall, Rhydychen. Ef oedd 

Rheithor Penegoes am 16 mlynedd ac yna ym Mallwyd, 

gan wasanaethu’r eglwysi yn ardaloedd uchaf Dyffryn Dyfi. 

Yn 2002 symudodd i Esgobaeth Llandaf, gan wasanaethu 

ym Mhen-y-fai ac yna yn Eglwys Dewi Sant - eglwys 

Gymraeg ei hiaith yng nghanol Caerdydd - tan 2007 pan 

gafodd ei benodi’n Gynghorydd yr Esgobion a Swyddog 

Iaith. 

Ym 1983, enillodd wobr Cyngor Celfyddydau Cymru 

am ei gyfrol o farddoniaeth, Grassholm, a 30 mlynedd yn 

ôl, ym 1986, ef oedd Bardd y Gadair yn Eisteddfod 

Genedlaethol Abergwaun am ei gerdd, Y Cwmwl. 

Cyhoeddodd dair cyfrol o farddoniaeth -Y Winllan 

Werdd, Gwales ac Yr Ymyl Aur – ac roedd yn gyd-olygydd 

ar gasgliad o farddoniaeth Gymraeg yr 20fed Ganrif –

Blodeugerdd o Farddoniaeth Gymraeg yr Ugeinfed Ganrif. 
Gofynnodd yr Archesgob Barry i’r aelodau gofio am 

Mari, gwraig Gwynn, ei frawd Ifor a’u teuluoedd. 


