
HOLIADUR NEWID 
YN YR HINSAWDD 
Cais am farn plwyfi ac 

ardaloedd gweinidogaeth  



Gallwch weld crynodeb o’r hyn sy’n digwydd a’i effaith yn:  

http://www.churchinwales.org.uk/resources/climate-change 
Mae’r rhan hon o’r wefan wedi’i chreu i ddarparu gwybodaeth ac adnoddau ar y pwnc pwysig hwn. 

 

Mae Newid yn yr Hinsawdd yn bwysig i ni Gristnogion gan ein bod yn stiwardiaid ar Greadigaeth Duw ac 
am ei bod yn ddyletswydd arnom i helpu pobl mewn tlodi. Felly, mae Corff Llywodraethol yr Eglwys yng 
Nghymru wedi galw ar esgobaethau ac ardaloedd gweinidogaeth i lunio camau i fynd i’r afael â newid yn 
yr hinsawdd, ac i’r camau hyn gael eu cefnogi gan weithgarwch ledled Cymru. Mae nid yn unig yn briodol 
ein bod yn cymryd camau, ond mae hefyd yn gyfle i gyfoethogi bywydau cymunedau’r eglwys. 

Ysgrifennaf y llythyr hwn i ofyn am eich barn a’ch syniadau ac i sbarduno trafodaeth yng Nghynghorau 
Ardaloedd Gweinidogaeth / Plwyf Eglwysig. Ymhellach, mae’r Eglwys yng Nghymru’n awyddus i ddeall 
beth yw meddyliau a syniadau eich Cyngor ar y mater pwysig hwn. Felly a fyddech cystal â: 

 Defnyddio’r ffurflen atodedig fel sail i’ch trafodaeth yn eich eglwysi lleol; 

 Llenwi’r ffurflen neu fynd i https://www.surveymonkey.com/r/CW7GGMD 
i nodi pa gamau y byddech chi’n eu cefnogi;  

 Defnyddio’r ffurflen i roi gwybod i ni am gamau perthnasol rydych chi’n eu cyflawni’n barod;  

 Anfon unrhyw sylwadau hirach, trwy e-bostio climatechange@churchinwales.org.uk  

Er mwyn ysgogi’ch ystyriaethau, mae papur trafod manylach a rhestr o gamau posibl ar gyfer adeiladau a 
theithio ar gael yn: http://www.churchinwales.org.uk/resources/climate-change 

Mae gweithgareddau dyn yn newid hinsawdd y byd ar raddfa 
sy’n bygwth gwneud niwed mawr i natur ac i les pobl, yn 
enwedig y tlawd.  

Annwyl Gyfeillion , 



Dysgu Gyda’n Gilydd  

Dychwelwch y ffurflen os gwelwch yn dda neu  
lenwi’r ffurflen ar-lein https://www.surveymonkey.com/r/CW7GGMD 

erbyn 29 Chwefror 2016   

Rydym wedi creu tudalen ar Facebook er mwyn i ardaloedd gweinidogaeth allu rhannu eu syniadau a’u cwestiynau. 
Byddwn yn defnyddio’r dudalen hon i ymateb i gwestiynau a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i ardaloedd 
gweinidogaeth am y modd y mae’r fenter hon yn datblygu. https://www.facebook.com/CHASECymru 

Mae gan bob esgobaeth gynrychiolwyr ar CHASE (Grŵp Amgylcheddol yr Eglwys). Gallwch gysylltu â’ch cynrychiolydd i gael cyngor a 
chefnogaeth. Mae manylion yr aelodau ar gael ar y wefan. 
 
Byddai’r Grŵp yn croesawu unrhyw aelodau o’ch cynulleidfa sydd ag ymrwymiad arbennig i’r maes, ac a hoffai gymryd rhan fwy sylweddol yn 
y gwaith o gefnogi’r Grŵp yn y fenter hon. Anfonwch fanylion gwirfoddolwyr at eich aelod lleol o’r Grŵp, os gwelwch yn dda. 
 
Os hoffech godi cwestiynau penodol yn breifat, gallwch eu hanfon mewn e-bost at climatechange@churchinwales.org.uk  
 
Gweithredu Eciwmenaidd 
Mae hyn yn sicr yn rhoi cyfle i weithredu’n eciwmenaidd yn lleol, gan ymuno â Christnogion o enwadau eraill mewn Ardaloedd Gweinidogaeth 
i gymryd camau ymarferol, naill ai i ymgysylltu â chynrychiolwyr etholedig lleol, cymryd camau ecolegol lleol, neu gynhyrchu ynni 
adnewyddadwy. 

Cyflwynaf y pwnc pwysig hwn i chi i’w ystyried, a diolchaf rhag blaen i chi am eich diddordeb. 

Anfonaf fy nymuniadau gorau atoch fel arfer. 

Y ffordd orau o symud ymlaen yw ein bod i gyd yn rhannu â’n gilydd a dysgu gan ein gilydd. 

Yr Hybarch John Davies 
Esgob Abertawe ac Aberhonddu 
Yr Esgob Arweiniol ar Newid yn yr Hinsawdd 



I lenwi’r ffurflen PDF hon, dylech gadw’r PDF ar eich cyfrifiadur a chlicio yn y blychau testun er mwyn ateb y cwestiynau. 
Mae cwymplenni ar gyfer rhai o’r cwestiynau. Dylech gadw’r ffurflen ar ôl ei llenwi ac yna e-bostio’r ddogfen i: 

climatechange@churchinwales.org.uk  

Esgobaeth: 

Plwyf / Gweinidogaeth / Ardal Cenhadaeth: 



 

A. Lleihau allyriadau carbon o adeiladau’r eglwys a ficerdai  
Dyma faes gweithredu allweddol a allai arbed arian hefyd. Mae amrywiaeth eang o gamau y gellid eu cymryd ac mae gennym restr 
fanwl o rai o’r camau posibl yn  http://www.churchinwales.org.uk/resources/climate-change 

CWESTIWN 1: Pa gamau ydych chi wedi’u cymryd yn y maes hwn yn barod? 

CWESTIWN 2: Pa gamau fyddech chi’n eu croesawu yn y maes hwn? 

HOLIADUR NEWID YN YR HINSAWDD: 



 

B. Lleihau allyriadau carbon yn sgil teithio ar waith yr eglwys  
Mae pobl yn teithio’n helaeth i gyflawni gwaith yr Eglwys. Gall hyn fod er mwyn mynychu gwasanaethau’r Eglwys, ymweld â phlwyfi 
a mynd i gyfarfodydd Esgobaethol a Thaleithiol. Mae llawer o’r teithio’n cael ei wneud mewn car gan fod y seilwaith trafnidiaeth 
gyhoeddus yn gyfyngedig yn aml. Serch hynny, hwyrach bod mwy y gallwn ni ei wneud i leihau effaith teithio. 

CWESTIWN 3: Beth ydych chi wedi’i wneud i leihau effeithiau teithio yn eich plwyf / ardal gweinidogaeth?  



 

CWESTIWN 4: Beth yw eich barn ar y syniadau canlynol: 
 

a. Cymhellion i glerigion a gweithwyr yr eglwys i ddewis cerbydau gydag allyriadau is? 

 

 

b. Hyrwyddo trefniadau rhannu ceir mewn plwyfi/ ardaloedd gweinidogaeth? 

 

 

c. Cymhellion i osod rheseli beiciau wrth eglwysi? 

 

 

ch. Gwell cyfleusterau ar gyfer fideo/telegynadledda? 

 

 

d. Llwybrau cerdded diogel i Eglwysi? 

 

 



 

C. Addoliad a Gweddi  
Mae amrywiaeth o wefannau’n cynnig adnoddau ymarferol i helpu eglwysi i gyfoethogi addoliad a gweddi trwy gynnwys mwy o 
werthfawrogiad o wir werth Creadigaeth Duw, a’r pwysau y mae dynoliaeth yn ei roi arni: er enghraifft: 
http://operationnoah.org/category/resources/ and http://arocha.org.uk/resources/  

CWESTIWN 5: Sut mae materion yr amgylchedd yn cael eu cynnwys yn eich addoliad a’ch gweddïau 
ar hyn o bryd?  

CWESTIWN 6: Byddai’n gymorth gwybod pa fathau o weithgareddau sy’n apelio fwyaf at blwyfi ac 
ardaloedd gweinidogaeth. Er enghraifft, a fyddech chi’n debygol o roi cynnig ar y canlynol:
 Byddwn Na fyddwn 
a. Cynnwys “Amser i’r Cread” yng nghalendr eich eglwys leol? 

b. Cysylltu â gwaith Cymorth Cristnogol? 
  http://www.christianaid.org.uk/ActNow/climate-justice/resources.aspx?Page=2  
c. Arbrofi gydag addoliad a gweddïau yn yr awyr agored? 

 



 
CWESTIWN 7: A oes gennych chi unrhyw syniadau eraill ar gyfer cyfoethogi bywyd addolgar a 

gweddigar eich plwyf o fewn y thema hon?  



 

CH. Camau i gynulleidfaoedd eu cymryd  
Mae’r un gwefannau’n awgrymu camau ymarferol y gall cynulleidfaoedd yr eglwys eu cymryd.  

CWESTIWN 8: Ym mha rai o’r enghreifftiau canlynol mae gennych chi ddiddordeb?  

  Oes Nac oes 
a. Sicrhau cydnabyddiaeth i’ch eglwys bod ganddi gynulleidfa ecogyfeillgar. 

Y ddolen we yw: http://ew.ecocongregation.org/. Ar ddiwedd mis Ionawr, 
daw’r wefan hon i’w disodli: http://ecochurch.arocha.org.uk/coming-soon/ 

 
 
 
b. Aelodau’r gynulleidfa’n ymprydio’n ysbeidiol i annog pobl i feddwl am ffyrdd 

o fyw symlach?  
 
 
 
c. Annog grwpiau ieuenctid i feddwl am newid yn yr hinsawdd a thlodi byd-eang? 
 
 
 
ch. Lobïo cynrychiolwyr etholedig lleol ar newid yn yr hinsawdd a thlodi byd-eang. 

Gweler er enghraifft: 
http://www.christianaid.org.uk/ActNow/climate-justice/resources.aspx  

 
 
 
d. Camau eciwmenaidd: cydweithio ag eglwysi/capeli lleol eraill 

(e.e. ar yr enghreifftiau uchod, neu ar brosiectau bwyd neu ynni cymunedol lleol) 



 
CWESTIWN 9: Ydych chi wedi cymryd rhan mewn unrhyw gamau eraill fel cynulleidfa i fynd i'r afael â 

newid yn yr hinsawdd? 

 
 



 

D. Erw Duw  
Mae llawer o eglwysi eisoes yn gwneud gwaith ecolegol ardderchog ac yn defnyddio’u mynwentydd fel “Erw Duw” ac mae llawer o 
adnoddau ar gael gweler: http://www.caringforgodsacre.org.uk/ 
Yn ogystal â helpu bywyd gwyllt, gall hyn ddangos i’r gymuned leol fod yr eglwys yn poeni am faterion yr amgylchedd, yn cefnogi 
gwaith addysgol gyda phlant a denu mwy o bobl i mewn i fywyd yr eglwys.  

CWESTIWN 10: Ydych chi wedi mabwysiadu unrhyw bolisïau ecolegol wrth reoli tir eich eglwys, ac os 
ydych chi, beth ydyn nhw ? 

CWESTIWN 11: Mae cael partneriaeth gydag Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt yn ffordd bosibl o 
ddatblygu camau gweithredu. A fyddai gan eich eglwys chi ddiddordeb mewn 
partneriaeth o’r fath:  Byddai Na fyddai 
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