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Annwyl gyfeillion, 

 
I’r Dyfroedd Byw: Gweinidogaeth a Chenhadaeth yr Eglwys yng Nghymru trwy Gyfrwng y Gymraeg 
 

Dydd Mawrth 2 Mai – Dydd Iau 4 Mai 2017  

Gwesty ‘Future Inn’, Ffordd Hemingway, Caerdydd, CF10 4AU 

 
Pleser mawr yw cael cyflwyno’r llyfryn hwn sy’n amlinellu pwrpas a siâp cynhadledd bwysig sydd i’w 

chynnal fis Mai er mwyn dathlu traddodiadau byw yr Eglwys yng Nghymru yn yr iaith Gymraeg ac 

archwilio sut y gall yr adnoddau helaeth hyn fod o gymorth wrth i ni ddirnad, yn nerth yr Ysbryd Glân, 

patrymau ein cenhadaeth a’n gweinidogaeth yn y dyfodol. Mae gennym ni, y Cymry, drysorau arbennig 

iawn ac mae’n dda i ni gael cyfle i ddod at ein gilydd, yng nghyd-destun gweddi ac addoliad, i ddathlu’r 

rhain ond hefyd i ddeall sut y gall ein bywyd a’n tystiolaeth fod yn fwy ffyddlon ac effeithiol yn ystod y 

blynyddoedd sydd i ddod. 

 

Mae hi wedi bod yn fraint i geisio dod ag holl elfennau’r gynhadledd at ei gilydd dros y misoedd diwethaf. 

Dylwn ddiolch i Fainc yr Esgobion am gytuno i ariannu’r gynhadledd ac yn enwedig i’r Esgob Andy am 

fod yn ddolen gyswllt â’r Fainc ac am gymryd amser gwerthfawr i gyfarfod er mwyn trafod y syniadau 

cychwynnol. Bydd yn dda iawn cael ei gwmni ef yn ystod y gynhadledd a’i glywed yn pregethu yn ystod 

y Cymun Bendigaid sy’n cloi ein hamser gyda’n gilydd. Rwyf hefyd yn ddiolchgar iawn i’r Barchedig 

Ganon Ddr. Manon Ceridwen James, Cyfarwyddydd Gweinidogaeth Esgobaeth Llanelwy, am dreulio cryn 

dipyn o amser yn trin a thrafod amserlen fanwl y gynhadledd a chael rhan bwysig wrth roi’r holl 

drefniadau yn eu lle. Fel rhan o’r gynhadledd bydd yn dda iawn mwynhau mewnbwn amserol ganddi 

sy’n tarddu o’i diddordebau personol hi. 

 

Wrth i ni gyfarfod â’n gilydd byddwn yn croesawu nifer o bobl eraill sydd ag arbenigedd mewn amrywiol 

feysydd i’n hannerch a’n hysbrydoli. Mae rhai ohonynt yn perthyn i’r Eglwys yng Nghymru tra bo eraill 

yn dod o enwadau eraill. Mawr yw ein diolch iddynt oll. Hyderwn y bydd y gynhadledd yn gyfle i ni 

gryfhau ein hymrwymiad eciwmenaidd ac i ganolbwyntio ar y cwbl sydd yn ein huno fel cydaelodau o 

Gorff Crist. Ein gobaith yw gweld Eglwys sy’n gweithio ar draws ein traddodiadau toreithiog mewn 

ffyrdd creadigol, llawn dychymyg, er mwyn dod ag eraill i adnabod ac arddel Crist fel Arglwydd a 

Gwaredwr. 

 

Cynnwys y Llyfryn hwn 

Yn fras, mae’r tudalennau a ganlyn yn sôn am y materion isod: 

1. Amserlen y gynhadledd (tudalennau 4-7); 

2. Manylion am y gweithdai sydd i’w cynnal Ddydd Mercher 3 Mai (tudalennau 7-9); 

3. Manylion am ein siaradwyr (tudalennau 10-14). 

 

Dod ag arteffact 

Fe welwch chi hefyd ein bod ni’n cynnal sesiwn ar ddechrau’r gynhadledd er mwyn rhoi cyfle i ni gael 

ein trwytho yn nhraddodiad Cristnogol unigryw Cymru. Er mwyn gwneud hyn byddwn yn gosod 
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gwahanol arteffactau o gwmpas yr ystafell gyfarfod, gyda phob un yn cynrychioli rhyw agwedd o’r 

traddodiad. Buasai’n wych pe bai pob cynrychiolydd hefyd yn dod â rhyw wrthrych arwyddocaol gyda 

nhw fel y gallwn eu cynnwys nhw gyda’r lleill er mwyn cyfoethogi’r profiad i bawb.  
 

Gallai’r fath wrthrychau gynnwys: 

 Beibl teuluol  Llyfr emynau  Llyfr o farddoniaeth Gristnogol  Croes  Cerflun 

 Eicon   Cwpan Cymun  Dŵr o ffynnon sanctaidd   Llun neu ffotograff 

 Rhywbeth sy’n cynrychioli cyfoeth naturiol Cymru: e.e. blodyn, deilen, carreg, dŵr   

 

Os byddwch yn medru dod â rhywbeth gyda chi, rhowch fanylion, os gwelwch yn dda, ar Ffurflen A a 

atodir ynghyd â’r llyfryn hwn. Dylid dychwelyd y ffurflen ataf erbyn Dydd Mercher 26 Ebrill os gwelwch 

yn dda. Wrth reswm, cofiwch hefyd i ddod â Beibl Cymraeg gyda chi mewn cyfieithiad o’ch dewis. 
 

Dewis Gweithdai  

Canolbwynt ein hamser gyda’n gilydd ddydd Mercher 3 Mai fydd tri chylch o weithdai, gyda dewis o dri 

bob tro. Gofynnir yn garedig i chi nodi ar Ffurflen A eich dewis cyntaf, a’ch ail, ar gyfer pob cylch. 

 

Nodyn ynglŷn â chyfieithu ar-y-pryd 

Cynhadledd uniaith Gymraeg ydy hon ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweinidogaethu drwy gyfrwng y 

Gymraeg neu’n bwriadu rhoi tro ar weinidogaeth felly rhywbryd yn y dyfodol. Ein bwriad gwreiddiol 

felly oedd peidio â darparu unrhyw wasanaeth cyfieithu. Serch hynny, ers dechrau derbyn enwau’r 

cynrychiolwyr mae hi wedi dod yn amlwg y byddai rhywfaint o gyfieithu yn llesol i rai. Felly rwyf am 

geisio gwneud trefniadau priodol. Fodd bynnag, ni fydd modd cynnig hyn yn ystod yr addoliad na’r 

gweithdai sy’n llenwi’r rhan fwyaf o’r ail ddiwrnod. Nodir gyda seren oren  y sesiynau pan obeithiwn 

y bydd gwasanaeth cyfieithu ar gael. Wedi dweud hyn, byddai’n beth da i bawb, cyn belled â phosibl, i 

geisio peidio â defnyddio’r clustffonau’n ormodol ond ymdrechu i ddilyn llif yr anerchiadau a’r 

drafodaeth. Nodwch ar Ffurflen A, os gwelwch yn dda, a fydd angen y gwasanaeth hwn arnoch.  

 

Llety a bwyd 

Bydd nifer ohonoch eisoes wedi anfon eich gofynion o ran llety a bwyd i Mrs Glenda Edwards yn 39 Heol 

yr Eglwys Gadeiriol. Os nad ydych eisoes a wnewch chi anfon Ffurflen B at Glenda cyn y Pasg os gwelwch 

yn dda? Nodir ei manylion cyswllt ar ben y ffurflen. Cewch fwy o fanylion am leoliad y gynhadledd drwy 

ymweld â: http://www.futureinns.co.uk/ (gwefan uniaith Saesneg). 
 

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ymarferol ynglŷn â’r gwesty at Glenda. 

 

Teithio i’r gynhadledd 

Eich cyfrifoldeb chi fydd trefnu eich taith. O ran cost ac o ran yr amgylchedd byddai’n beth da naill ai i 

ddod ar drafnidiaeth gyhoeddus neu gyd-deithio mewn car. Gall Glenda roi gwybod i chi pwy arall sy’n 
dod o’ch Esgobaeth chi er mwyn i chi wneud trefniadau. Er bod y Dalaith yn talu holl gostau cynnal y 

gynhadledd, rwy’n deall bod yr esgobaethau unigol yn gyfrifol am dalu treuliau teithio eu cynrychiolwyr. 

 

Unrhyw beth arall? 

Rwy’n gobeithio y bydd y wybodaeth sy’n dilyn yn rhoi digon o fanylion i chi ynglŷn â’r digwyddiad. Os 

oes gennych unrhyw gwestiynau cofiwch gysylltu ar unrhyw adeg. (Dylech nodi, fodd bynnag, y byddaf 

yn cymryd ychydig ddiwrnodau o wyliau yn ystod Wythnos y Pasg, ond yn ôl yn y swyddfa yn ystod yr 

wythnos cyn y gynhadledd).  

 

Edrychaf ymlaen yn fawr at fwynhau eich cwmni a’ch cyfeillgarwch yn ystod y gynhadledd. 

Cofion gorau,        

Ainsley 

http://www.futureinns.co.uk/
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RHAN 1  AMSERLEN Y GYNHADLEDD 
 

 = Gobeithiwn y bydd gwasanaeth cyfieithu ar-y-pryd ar gael. Nodwch ar Ffurflen A os bydd 

angen clustffonau arnoch. 

 

Dydd Mawrth 2 Mai  Dathlu Traddodiadau Cristnogol y Cymry 
 
11.30am ymlaen      Cofrestru     Te a choffi ar gael 

 

12.30pm  Cinio 

 

1.45pm  Croeso i’r gynhadledd; materion ymarferol 

 

2.00pm  Addoliad agoriadol byr 

 

2.15pm  Dathlu Traddodiadau Cristnogol y Cymry 

 

Cyfle i’r cynrychiolwyr uniaethu â’r traddodiad ysbrydol Cymraeg drwy dreulio rhyw 

hanner awr yn edrych a myfyrio ar wrthrychau, wedi eu gosod o gwmpas yr ystafell 

gyfarfod fawr, sy’n cynrychioli elfennau allweddol o’r traddodiad hwnnw. 

 

Ar y diwedd, bydd cyfle i rannu’r â’n gilydd yr hyn sy’n ein hysbrydoli, yn gyntaf mewn 

parau neu grwpiau bychain ac yna fel grŵp cyfan.  

 

3.30pm  Egwyl (te /coffi) 

 

4.00pm   Trafod y Traddodiad: Sesiwn Holi ac Ateb 

 

Bydd Enid Morgan yn cadeirio panel o bobl sy’n cynrychioli agweddau gwahanol o’r 

traddodiad er mwyn trin a thrafod yr elfennau sy’n gwneud ein treftadaeth Gristnogol 

yng Nghymru mor goeth ac mor fyw: yr hen a’r newydd; y gorgyffwrdd, y tensiynau, 

yr heriau. 

 

Aelodau’r panel fydd Beti-Wyn James, Arfon Jones, Adrian Morgan a Densil Morgan. 

 

5.30pm  Addoliad Hwyrol Dyfrig Lloyd i bregethu / arwain myfyrdod 

 

6.30pm  Swper ac amser rhydd i ddilyn 

 

 

Dydd Mercher 3 Mai  Bywyd yr Eglwys heddiw 
 

8.00am  Addoliad Boreol 

 

8.30am  Brecwast 

 

9.30am   Astudiaeth Feiblaidd (Catrin Williams)  

 

10.15am  Egwyl (te /coffi) 

 



5 
 

10.45am  Y cylch cyntaf o weithdai (dewis o dri. Cewch fanylion pellach am natur y gweithdai 

yn adran 2 o’r llyfryn hwn ac am y siaradwyr yn adran 3). 

   

1A 1B 1C 
“Cyfieithu’n cymariaethau cloff”: 
Ymddiddan am Dduw ac â Duw yn 
y Gymraeg a’r Saesneg  
Siôn Rhys Evans  

Newyddion da! 
Arfon Jones 

Deall ein cyd-destun lleol 
Paul Davies  

 

12.15pm  Cinio 

 

1.30pm  Yr ail gylch o weithdai (dewis o dri) 

   

2A 2B 2C 
“Addoli A-Z”: Cydymaith ymarferol 
i addoli dwyieithog cyfoes  
Siôn Rhys Evans 

Y Teulu Cyfan 
Naomi Wood 

Yr Eglwys yn y Gymuned 
Mererid Mair 

 

3.00pm  Egwyl (te / coffi) 

 

3.30pm  Y trydydd cylch o weithdai (dewis o dri) 

   

3A 3B 3C 
Cerddoriaeth 
Cass Meurig  

‘Rhychwant y Groes’: 
Duwioldeb a’r etifeddiaeth 
Gymreig ar hyd y canrifoedd  
Densil Morgan 

Ffydd ar waith dros y 
bregus 
Aled Edwards  

 

5.00pm  Egwyl (te/coffi) 

 

5.30pm  Addoliad hwyrol  Enid Morgan i bregethu / arwain myfyrdod 

 

6.30pm  Swper, gydag amser rhydd i ddilyn 

 

 

Dydd Iau 4 Mai  Edrych tua’r dyfodol 
 
8.00am  Addoliad boreol 

 

8.30am  Brecwast 

 

9.30am  Astudiaeth Feiblaidd (Catrin Williams) 

 

10.15am   Cyflwyno’r dull ‘Ymholi Gwerthfawrogol’ (‘Appreciative Enquiry’)  

(Manon Ceridwen James) 

Yn y sesiwn hon byddwn yn rhannu ein profiadau ynglŷn â beth sy’n effeithiol mewn 

gweinidogaeth a chenhadaeth o fewn y cyd-destun dwyieithog a Chymreig er mwyn 

cynnig awgrymiadau ar gyfer strategaethau lleol a thaleithiol. Byddwn yn dysgu oddi 

wrth arfer da ein gilydd a chynnig syniadau ar gyfer datblygu hyder a chamau i 

drawsffurfio gweinidogaeth ymysg y Cymry Cymraeg.  

11.15am  Egwyl (te/coffi) 
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11.45am    Anerchiad byr gan Beti-Wyn James yn rhannu ei phrofiad hi o’r gynhadledd fel  

rhywun nad yw’n aelod o’r Eglwys yng Nghymru: barn cyfaill o draddodiad arall yn  

sôn am ei hargraffiadau hi o’r blaenoriaethau a nodwyd. 

  

12.05pm   Sesiwn lawn  gan gynnig: 

 Fforwm agored i ymateb i’r prif faterion sydd wedi codi yn ystod y gynhadledd; 

 Galwad i addunedu i’r dyfodol; 

 Cyfle i ffurfio strwythurau cefnogi: e.e. drwy’r cyfryngau cymdeithasol,  

digwyddiadau tebyg yn y dyfodol – o ran esgobaeth, rhanbarth neu’n daleithiol. 

 

1.15pm  Cinio 

 

2.30pm  Cymun Bendigaid   

Cloi’r gynhadledd gyda dathliad llawen. Yr Esgob Andy i bregethu. 

 

3.45pm  Te a theisennau i orffen 

 

4.15pm  Ymadael 
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RHAN 2    MANYLION AM Y GWEITHDAI (Dydd Mercher) 
 

Y Cylch Cyntaf  10.45am – 12.15pm 
 

1A “Cyfieithu’n cymariaethau cloff”: Ymddiddan am Dduw ac â Duw yn y Gymraeg a’r Saesneg 

 Siôn Rhys Evans 

 
Addewid Iesu, wrth iddo ymddiddan â’r wraig o Samaria ger ffynnon Jacob, oedd y daw’r amser pan “na 

fyddwn yn addoli'r Tad nac ar y mynydd nac yn deml… ond mewn ysbryd a gwirionedd” (Ioan 4). Daw’r 

amser pan, yn nelwedd C.S. Lewis, y bydd Duw yn “cyfieithu’n cymariaethau cloff” ac yn ymgorffori’r 

geiriau egwan a offrymwn ni iddo yn ei ymgom enfawr a diddiwedd ef ei hun. 

 

Dyna gefndir diwinyddol y gweithdy hwn: sut y gallwn ni ymdebygu ein hymddiddan am Dduw ac â Duw 

at undod â’r ysbryd a’r gwirionedd. Sut beth ydi addoli a chydweddïo heddiw, yn ein cyd-destun 

Anglicanaidd a Chymreig ni, mewn ysbryd a gwirionedd? 

 

Bydd cyfle yn y gweithdy myfyriol hwn i ystyried y ffactorau cefndirol sy’n lliwio a llywio’n profiad o 

addoli a chydweddïo yng nghyd-destun dwyieithog yr Eglwys yng Nghymru. Beth yw’r ffactorau 

hanesyddol sydd wedi arwain at sefyllfa fregus y Gymraeg o fewn ein haddoliad a’n cydweddïo? Sut mae 

defnyddio iaith o fewn litwrgi’r Eglwys i hybu lletygarwch a chyfeillachu, i’n galluogi i ymnesáu at Dduw, 

ac i’w gwneud yn rhwydd i ddysgu am Dduw drwy agor y Gair? Sut mae magu gofod a medr ar gyfer 

creadigrwydd yn y Gymraeg o fewn ein haddoli a’n cydweddïo? Beth yw’r heriau gweinidogaethol a 

chenhadol cyfoes sy’n ein wynebu wrth i ni geisio pontio’r agendor rhwng iaith yr Eglwys a iaith y byd? 

 

 

1B Newyddion da! 

 Arfon Jones 

 

Gweithdy ydy hwn i bwy bynnag sydd am rannu’r newyddion da am Iesu yn eu cymunedau. Beth ydy’n 

neges ni?  Pam ddylen ni ei rhannu? Sut ddylen ni ei rhannu?  Byddwn yn gofyn sut mae cyfathrebu 

mewn ffordd sy’n ddealladwy ac yn berthnasol heddiw.  Byddwn yn edrych ar arwyddocâd bywyd Iesu 

ac ar ffordd Iesu o ddelio gyda phobl, ac yn gofyn sut gall yr eglwys fod yn gorff Crist yn yr unfed ganrif 

ar hugain. 

Pwrpas y sesiwn fydd edrych ar yr her sy’n wynebu’r eglwys yn ein dyddiau ni, ac ystyried sut y gallwn 

ymateb i alwad a chomisiwn Iesu – i rannu’r newyddion da a bod yn newyddion da yn ein dydd. 

Gweithdy ydy hwn – cyfle i rannu ac annog ein gilydd.  Dewch â’ch syniadau, eich profiadau, eich ofnau, 

eich cwestiynau, eich rhwystredigaethau, a’ch gobeithion. 

 

 

1C  Deall ein cyd-destun lleol 

 Paul Davies 

 

Wrth i mi gerdded yn ôl i’r car yn dilyn fy angladd olaf fel  Ficer Solfach, galwodd organydd  yr amlosgfa 

ar fy ôl a gweiddi “Ydy o’n wir eich bod yn symud i Borth Tywyn? Fyddwch chi ddim yn gallu gwneud yr 

angladdau crand ’ma yno!” 

 

Mae cyd-destun yn deddfu cymaint mewn gweinidogaeth; nid lleiaf yr iaith yr ydym yn ei defnyddio yn 
ein bywydau dyddiol ac mewn addoli. Bydd y gweithdy hwn yn gwneud ymdrech i agor allan bum 

cwestiwn: 

1) Beth yw pwrpas iaith? 
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2) Sut y mae cyd-destun yn effeithio ar yr iaith a ddefnyddir a beth yw ein profiadau o symud rhwng 
cyd-destunau? 

3) Sut rydym yn dysgu iaith y cyd-destun lleol a pha mor bwysig ydyw ein bod yn dysgu ac yn siarad 
yr iaith honno? 

4) Sut y mae iaith yr Eglwys a’i addoli’n perthnasu â’r cyd-destun lleol? A yw’n wahanol? A oes 
angen pontio’r rhaniad hwn? 

5) Sut y mae iaith yn effeithio ar enaid ac a oes gan y Gymraeg rywbeth arwyddocaol i’w gyfrannu 
at enaid yr Eglwys yng Nghymru a’n heneidiau unigol? 

 

 

 

Yr Ail Gylch  1.30 – 3.00pm 
 
2A “Addoli A-Z”: Cydymaith ymarferol i addoli dwyieithog cyfoes 
 Siôn Rhys Evans 
 
Dyma weithdy rhyngweithiol ar gyfer unrhyw un sy’n gyfrifol am drefnu neu arwain addoliad Cymraeg 

neu ddwyieithog. Fe gawn ystyried A-Z (wel, A-Y â bod yn fanwl gywir) o syniadau, canllawiau ac 

adnoddau a fydd o gymorth wrth drefnu neu arwain addoliad dwyieithog. Bydd pwyslais ar ddeunydd 

a chyngor ymarferol; ond cawn hefyd roi sylw i’r cyd-destun strategol o adnoddi addoliad, sy’n gynyddol 

bwysig o fewn byd plwyfol ac esgobaethol sy’n brysur newid.  

 

Cawn hefyd gyfle i feddwl am yr hyn sydd ar goll. Pa adnoddau neu ganllawiau fyddai’n ddefnyddiol er 

mwyn hybu a gwella ein haddoli dwyieithog cyfoes? Oes na adnodd yr ydych wedi bod yn awchu 

amdano? Oes na gamau y dylai’r Eglwys eu cymryd er mwyn ei gwneud hi’n haws i gynnig addoliad 

dwyieithog safonol? Dyma gyfle i rannu syniadau ac, o bosibl, i gyfeirio rhai o ganlyniadau ymarferol y 

gynhadledd. 

 

 

2B Y Teulu Cyfan 

 Naomi Wood 

 

Sesiwn ydy hon ar gyfer unrhyw un a phawb! 

Y mae teuluoedd cyfan ar goll o’n heglwysi ni – nid plant ac ieuenctid yn unig! Mae’n her enfawr i newid 

y sefyllfa sy’n golygu bod angen i’n teulu cyfan weithio gyda’n gilydd i gyrraedd teuluoedd cyfan. Mae 

gan bawb sgiliau a doniau sy’n angenrheidiol i newid hyn. 

Bydd amser i rannu syniadau a gweddïo gyda’n gilydd i ddarganfod y ffordd y mae Duw yn gofyn i ni 

fynd. 

 

 

2C Yr Eglwys yn y Gymuned 
 Mererid Mair 

 

Bydd y gweithdy yn dechrau gyda chyflwyniad i Eglwys Gymunedol Noddfa, Caernarfon. Edrychwn ar 

ei hanes, sut y daeth i fod a’r datblygiad yn y gwaith a’r hyn sy’n digwydd yno heddiw. 

Gobeithiaf y bydd hyn wedyn yn arwain at drafodaeth a rhannu straeon ar rai o’r pwyntiau canlynol – 

neu unrhyw bwyntiau eraill a all godi ar y dydd, wrth gwrs! 

 Beth mae’n olygu i fod yn Eglwys yn y gymuned yn y 21G? 
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 Yn ystod yr hanner can mlynedd a mwy diwethaf mae’r Eglwys wedi gweld ei hun yn symud o 
fod yn ‘ganolog’ i gymunedau Cymru i fod ‘ar yr ymylon’. Sut ydym yn wynebu’r her hon a sut 
ydym yn mynd ati i gysylltu â’n cymunedau? 

 Sut mae adnabod anghenion y gymuned mae eich eglwys yn rhan ohoni? 
 Sut ydyn fel eglwysi ym cyfathrebu ein neges gyda’n cymunedau a beth yw’r neges honno? 
 Sut mae annog eraill o fewn ein heglwysi i weld gwerth mewn gwasanaethu’n cymunedau lleol? 
 Beth ydym yn ei ddeall drwy wasanaethu yn ‘ddi-amod’? 

 

 

Y Trydedd Cylch 3.30 – 5.00pm 
 
3A Cerddoriaeth 
 Cass Meurig 
 
Mae'r gweithdy ar gyfer unrhyw un gyda diddordeb defnyddio cerddoriaeth i fywiocau addoli, cysylltu 

â'r gymuned a dod ag eraill i'r ffydd. Nid oes rhaid i chi fod yn gerddorol nac yn brofiadol ond cofiwch 

bydd rhaid i chi ganu! Byddwn yn ystyried rôl cerddoriaeth yn yr Eglwys a'r gymuned, rhannu ein 

profiad a meddwl yn greadigol am ein gwahanol gyd-destunau. Bydd cyflwyniad a thrafodaeth o'r 

gweithgareddau cerddorol sy'n digwydd yn Gymraeg drwy Gymru ar hyn o bryd, a'r adnoddau newydd 

sydd ar gael. Dilynir hynny drwy ddysgu a chyd-ganu ambell i gân newydd. Y nod a'r gobaith yw i bawb 

fynd adre gyda syniad penodol am beth fedrwch wneud yn eich eglwys neu'ch cymuned chi drwy 

gerddoriaeth.  

 

 

3B ‘Rhychwant y Groes’: Duwioldeb a’r etifeddiaeth Gymreig ar hyd y canrifoedd 

 Densil Morgan 

 

Byddwn yn canoli ar nodweddion y traddodiad Cristnogol Cymraeg a Chymreig ar hyd y canrifoedd, gan 

roi sylw arbennig i ‘Oes y Saint’, y bumed hyd yr wythfed ganrif, ac yna y cyfnod yn dilyn 1588, sef 

blwyddyn cyhoeddi Beibl William Morgan. Wrth drafod yr hanes ceisiwn weld a oes patrymau amlwg 

yn y stori, ac yna olrhain cysylltiadau rhwng yr hyn a ddigwyddodd yn y gorffennol a heriau’r 

genhadaeth gyfoes. Dull yr Ysgol Sul a ddefnyddir i gynnal y gweithdy, sef holi ac ateb mewn seminar, 

a’r amcan fydd deall sut y bu i Gristnogion Cymru addoli, gweddïo ac ymateb yn ymarferol i alwad Duw 

yn eu bywydau, ar hyd yr oesau. Mae’r gweithdy ar gyfer pawb a hoffai wybod mwy am yr etifeddiaeth 

ysbrydol Gristnogol yng Nghymru.  

 
 
3C Ffydd ar waith dros y bregus 

Aled Edwards 
 
Manylion i ddilyn. 
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RHAN 3    MANYLION AM Y SIARADWYR  
 

Paul Davies  

Magwyd yr Hybarch Paul Davies yn Ne Sir Benfro. Aeth yn ei flaen i astudio diwinyddiaeth ym Mhrifysgol 

Cymru, Llambed, a Phrifysgol Rhydychen. Wedi hyfforddiant yng Ngholeg Ripon, Cuddesdon fe’i 

hordeiniwyd ym 1997, gan wasanaethu ei deitl fel Is-Ganon Cadeirlan Tyddewi. Dilynwyd hyn gan gyfres 

o berigloriaethau dilynol yn Solfach yn Sir Benfro wledig a Phorth Tywyn yn ardal ôl-ddiwydiannol Sir 

Gâr. Yn ystod y blynyddoedd hyn, fe wasanaethodd Esgobaeth Tyddewi hefyd fel Swyddog Ecwmenaidd 

a Chyfarwyddwr Ordinandiaid. Fe sefydlwyd Paul yn Archddiacon Bangor ar ddechrau 2012 a hyd at 

2014  roedd yn cyfuno’r weinidogaeth hon gyda pherigloriaeth Llanfair Mathafarn Eithaf, Llanbedrgoch 

a Phentraeth. Yn dilyn creu Ardaloedd Gweinidogaeth, mae bellach yn gwasanaethu fel Ficer-ar-y-cyd 

ym Mro Tysilio, Ynys Môn. Mae ei ddiddordebau proffesiynol yn cynnwys strategaeth twf eglwys a 

diwinyddiaeth gyfraith yr eglwys. Ymysg ei diddordebau personol mae badau achub (mae e wedi bod 

yn aelod o griw), hanes lleol ac adeiladwaith goleudai ar greigiau. 

 

Aled Edwards 

Daw’r Parchedig Ganon Aled Edwards yn wreiddiol o Drawsfynydd yng Ngwynedd. Cafodd ei addysgu 

yn Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog cyn symud ymlaen i astudio yng Ngholeg Prifysgol Dewi Sant, 

Llanbedr Pont Steffan ac ennill gradd mewn Diwinyddiaeth a Hanes yn 1977. Cwblhaodd ei hyfforddiant 

diwinyddol yng Ngholeg y Drindod, Bryste. Wedi ei ordeinio yn 1979, bu’n gwasanaethu nifer o blwyfi 

yng ngogledd a de Cymru: Curad Cynorthwyol Glanogwen, Bethesda (1979-82), Ficer Llandinorwig â 

Phenisa’r-waun (1982-85), Ficer a Gweinidog Bro  Botwnnog (1985-93) a Ficer Eglwys Dewi Sant, 

Caerdydd (1993-99). 

Gwasanaethodd Aled fel Swyddog Cyswllt Cytûn ar Gyfer y Cynulliad Cenedlaethol (1999-2006). Yn 

ystod y cyfnod hwn fe ysgrifennodd Transforming Power - A Christian Reflection on Welsh Devolution 

(2001), golygu From Protest to Process - Stories from the National Assembly for Wales (2003) ac 

ysgrifennu ar y cyd Ystyried Gwahaniaethau a Gobeithion - Golwg ar Ddatganoli o Safbwynt Ffydd (2004). 

Ar hyn o bryd y mae Aled yn gwasanaethu Cytûn fel Prif Weithredwr. 

Ers 2001 cynhaliodd Aled ddiddordeb cryf personol a chyhoeddus mewn materion sy’n ymwneud â 

cheiswyr lloches a ffoaduriaid, materion yn ymwneud â chyfiawnder hiliol a chydraddoldebau ynghyd 

â hawliau dynol. Gwasanaethodd fel Cadeirydd Cyngor Ffoaduriaid Cymru (2005-06), aelod o Bwyllgor 

Ymgynghorol Cymreig y Comisiwn Cydraddoldeb ac yn Gomisiynydd Cymru ar ran y Comisiwn 

Cydraddoldeb Hiliol (2006-07).  Y mae’n Gadeirydd ‘Displaced People in Action’, un o elusennau mwyaf 

effeithiol Cymru ym maes ceiswyr lloches a ffoaduriaid, ac yn aelod o Bwyllgor Cymreig y Comisiwn 

newydd ar gyfer Cydraddoldeb ac Iawnderau Dynol. Ym Mehefin 2006 derbyniodd Aled OBE am ei waith 

elusennol yng Nghymru.  

 

Siôn Rhys Evans  

Ysgrifenna Siôn: “Cefais fy magu ar aelwyd Bresbyteraidd ar Ynys Môn, a’n nhemtio gan Anglicaniaeth 

tra’n y brifysgol yn Rhydychen. Byth ers hynny, dwi wedi gwasanaethu mewn cynifer o swyddi lleyg o 

fewn yr Eglwys, gan gynnwys mewn plwyfi Anglicanaidd yng nghanol Llundain, fel Ysgrifennydd 

Cyffredinol Cynorthwyol Cytûn yng Nghaerdydd, ac fel aelod o dîm cydlynu cenedlaethol yr Eglwys 

Fethodistaidd ym Mhrydain. Dwi bellach yn Ysgrifennydd Esgobaeth Bangor, gan fod yn gyfrifol am 

gyfarwyddo gwaith ym meysydd cyllid, eiddo, cyfathrebu, addysg, meithrin disgyblion a thyfu 

gweinidogaethau newydd ledled yr esgobaeth. Rhan o’r temtio Anglicanaidd yn y coleg oedd y profiad o 

ddarganfod lliwiau, sain a rhythm litwrgi’r Eglwys. Felly, er bod cyfri’r ceiniogau a chynnal a chadw 
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mynwentydd yn rhannau pwysig o’m swydd bresennol, dwi hefyd yn falch o’r cyfle dwi’n ei gael i hybu 

a gwella addoliad o fewn yr esgobaeth, fel y gallwn gynnig yn ein haddoli a’n cyd-weddïo rywbeth sy’n 

fwy teilwng, mwy prydferth, mwy gonest, mwy deallus, mwy perthnasol a mwy cenhadol na’r hyn â 

brofir yn rhy aml o Sul i Sul. Beth bynnag fo’i iaith, dwi’n credu’n ddwfn bod addoliad gofalus a 

gwefreiddiol yn unigryw feddu’r ‘iaith’ i gyffwrdd â’n byd prysur, swnllyd, sychedig.” 

 

Beti-Wyn James 

Ysgrifenna’r Barch’g. Beti-Wyn James: “Rwy’n enedigol o Glydach, Cwm Tawe.  Ar ôl graddio mewn 
Diwinyddiaeth o’r  Coleg Diwinyddol, Aberystwyth, cefais fy ordeinio yn Weinidog ar Y Tabernacl, Y 
Barri yn 1994. Rwy bellach yn byw yng Nghaerfryddin ers 2002 ac yn Weinidog llawn amser ar Ofalaeth 
Bro sy’n cynnwys Capel Y Priordy, Caerfyrddin (Annibynwyr), Cana (Annibynwyr) a Chapel Bancyfelin 
(Presbyteriaid). 
 
“Rwy’n cael y fraint o wasanaethu ar nifer o bwyllgorau a byrddau enwadol a chyd-enwadol yn lleol ac 
yn genedlaethol ynghyd a nifer o bwyllgorau yn y gymuned. Rwy wedi cyhoeddi tri chyfrol yn y Gymraeg, 
gan gynnwys un am y profiad o fod yn ferch yn y weinidogaeth. Cyhoeddais gyfrol yn ddiweddar yn 
cynnwys myfyrdodau ar gyfer oedfaon Cymun. Un o fy niddordebau pennaf oddi fewn i weinidogaeth 
eglwys leol yw paratoi ac arwain oedfaon gan arbrofi’n gyson gyda dulliau newydd o addoli. Braint yw 
cael bod a rhan yn y gynhadledd hon.” 
 

Manon Ceridwen James 

O Ben Llŷn mae’r Barch. Ganon Ddr. Manon Ceridwen James yn wreiddiol. Ar ôl astudio ar gyfer gradd 
yn y dyniaethau ym Mhrifysgol De Cymru, treuliodd flwyddyn yng Ngholeg Trefeca yn cynorthwyo'r 
Warden. Hyfforddodd ar gyfer gweinidogaeth yr Eglwys yng Nghymru yn Ridley Hall, Caergrawnt, gan 
dderbyn gradd mewn diwinyddiaeth o’r Brifysgol.  Ordeiniwyd yn ddiacon yn 1994 ac yn offeiriad yn 
1997. Mae hi wedi gweinidogaethu yn Esgobaethau Bangor a Llanelwy – yn aml yn cyfuno 
gweinidogaeth blwyf efo cyfrifoldebau Esgobaethol mewn meysydd gweinidogaeth a hyfforddiant. 
Erbyn hyn mae hi yn Gyfarwyddwraig Gweinidogaeth llawn amser Esgobaeth Llanelwy. Yn 2015 
derbyniodd ddoethuriaeth mewn diwinyddiaeth ymarferol o Brifysgol Birmingham am ymchwil 
i  effaith crefydd ar hunaniaeth merched Cymreig. Mae hi wedi cyhoeddi gwasanaethau ysgol ar wefan 
assemblies.org.uk ac yn Seal Assemblies for Primary Schools a Primary School Assemblies for Religious 
Festivals (SPCK) a barddoniaeth yn Poetry Wales ac Envoi ymysg cylchgronau eraill. Hi oedd yr 
ymgynghorydd clerigol i’r drama deledu Parch. Mae hi hefyd yn mwynhau comedi ar y teledu ac yn fyw 
ac mae yn aelod brwd a newydd o’r wal goch – y rhai sy’n teithio i’r gemau i gefnogi Cymru yn chwarae 
pêl droed.  

 

Arfon Jones 

Cafodd Arfon ei fagu yn Nyffryn Clwyd.  Aeth i Goleg Prifysgol Bangor ac ennill graddau mewn 

Cerddoriaeth a Diwinyddiaeth.  Yn yr 80au gweithiodd fel Swyddog Ieuenctid, Undeb yr Annibynwyr.  

Bu’n Ysgrifennydd Cyffredinol y Cynghrair Efengylaidd yng Nghymru am 10 mlynedd, ac ers hynny mae 

wedi gweinidogaethu fel Swyddog Maes gig (Gobaith i Gymru) sydd wedi bod yn darparu adnoddau 

Cymraeg i’r eglwysi drwy gyfrwng ei gwefannau www.beibl.net a www.gobaith.cymru.  Ei brif brosiect 

fu’r cyfieithiad llafar o’r Beibl i’r Gymraeg – beibl.net.  Mae hefyd wedi cyfieithu nifer o emynau cyfoes 

i’r Gymraeg. 

 

 

http://www.beibl.net/
http://www.gobaith.cymru/


12 
 

Dyfrig Lloyd 

Ysgrifenna’r Parch’g. Dyfrig Lloyd: “’Rwy’n frodor o Lansaint, Sir Gâr.  Cefais fy ordeinio’n offeiriad yng 

Nghadeirlan Tyddewi yn 2005.  Ar ôl curadiaeth yn Llandysul a chyfnod fel ficer tîm ym mywoliaeth 

Reithorol Bro Teifi Sarn Helen fe gefais fy sefydlu yn Ficer Eglwys Dewi Sant, Caerdydd yn 2011.  Hefyd 

yr wyf yn swyddog iaith a swyddog eciwmenaidd esgobaeth Llandaf.” 

 

Adrian Morgan 

Brodor o Bontarddulais sydd bellach yn gwasanaethu fel Curad ym Mhlwyf Gorseinon yn Esgobaeth 
Abertawe ac Aberhonddu yw’r Parch’g. Ddr. Adrian Morgan. Ar ôl graddio yn y Gymraeg o Brifysgol 
Aberystwyth, astudiodd am ddoethuriaeth yn yr iaith cyn symud i Brifysgol Caer-grawnt er mwyn 
astudio am radd mewn Diwinyddiaeth. Pobl yw ei ddiddordeb pennaf ac mae’n mwynhau cwrdd ag eraill 
a chlywed storïau.  
 

Densil Morgan 

Ysgrifenna’r Parch’g. Athro Densil Morgan: “Brodor o Dreforus, Cwm Tawe ydw i, ac yn byw nawr yn 

Llambed. Rwy’n weinidog ordeiniedig gyda’r Bedyddwyr Cymraeg (Penygroes a Cross Hands, Llanelli, 

1982-88; Y Gaerwen a Phencarneddi, Ynys Môn, 1989-94) ac ar hyn o bryd yn aelod ac yn ddiacon yng 

Nghapel Noddfa, Llambed. Bûm yn gwasanaethu fel Warden Y Coleg Gwyn, Coleg Bedyddwyr Gogledd 

Cymru, er 1996, tra ar yr un pryd ar staff Ysgol Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol, Prifysgol 

Bangor, rhwng 1988 a 2010. Bûm yn Athro Diwinyddiaeth Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant, 

Llambed, rhwng 2010 a 2016 ac erbyn hyn yn Athro Emeritws.  

 

Enid Morgan 

Ysgrifenna’r Barch’g. Enid Morgan: “Maged fi ymhlith y Bedyddwyr Cymraeg yn Rhydaman; cefais 

fedydd Esgob ym Mangor yn 28 oed yn Sir Fôn; cefais fy hyfforddi’n ddarllenydd a’m trwyddedu yn 

Esgobeth Tyddewi yn 1974. Ordeiniwyd fi’n ddiacon ym 1984 ar ôl graddio yn y Coleg Coffa yn 

Aberystwyth a gweithiais ym mhlwyfi gwledig Ceredigion am 9 mlynedd cyn mynd yn Gyfarwyddydd 

i’r Bwrdd  Cenhadu ym 1993. Bûm yn golygu’r Llan, am 7 mlynedd a Cristion am dair blynedd. Bûm yn y 

Bwrdd Cenhadu am 7 mlynedd a chael cyfle i weithio gyda’r Fainc Esgobion a chael profiad o 

gynadleddau Cyngor Eglwysi’r Byd a’r byd eciwmenaidd ym Mhrydain am 7 mlynedd cyn cael fy 

ordeinio’n offeiriad yn 1997. Bûm yn Ficer plwyf Llangynwyd a Maesteg yn Esgobaeth Llandaf cyn 

ymddeol i Aberystwyth ym 2005. Bûm yn helpu cynnal plwyf Llanbadarn am gyfnod a bellach yn dal  i 

fod ar alw’r Ficer yno ac yn Eglwys y Santes Fair. Rwy’n gweithio gyda gwefan Cristnogaeth21 ac yn 

olygydd y cylchgrawn digidol AGORA.” 

 

Cass Meurig Thomas 

Mae Dr. Cass Meurig Thomas yn enedigol o Swydd Efrog ac yn byw yn y Bala gyda'i gŵr a thri o blant. 

Mae hi'n gerddor proffesiynol ym myd canu gwerin ac wedi perfformio a recordio'n helaeth gyda'r ffidil 

a'r crwth a gweithio gyda rhai o'r artistiaid Cymraeg mwyaf blaenllaw. Mae hi hefyd wedi cyhoeddi 

ysgrifau academaidd ar hanes cerddoriaeth werin yng Nghymru. Ei diddordeb cerddorol ar hyn o bryd 

yw cyfansoddi emynau a gosod litwrgi ar alawon gwerin ar gyfer cynulleidfaoedd ac i'w perfformio ei 

hun. Mae ganddi brofiad eang o drefnu digwyddiadau cymunedol cerddorol ac o weithio mewn ysgolion, 

gan gynnwys arwain côr plant. Yn ddiweddar mae hi wedi ei thrwyddedu'n Efengylydd yn yr Eglwys 

yng Nghymru, rôl sy'n cynnwys dechrau prosiectau newydd i ddod â phobl i'r ffydd, yn ogystal ag arwain 

gwasanaethau yn yr eglwysi a'r ysgolion lleol. Mae hi'n gweithio'n gydenwadol yn ardal y Bala, gan 
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chwarae gyda band addoli Coleg y Bala a chyfrannu'n gerddorol i wasanaethau capel yn ogystal a'r 

Eglwys.  

 

Catrin Haf Williams 

Mae Dr. Catrin Williams yn Ddarllenydd mewn Astudiaethau Testament Newydd ym Mhrifysgol Cymru: 
y Drindod Dewi Sant (campws Llambed). Cyn dychwelyd i'w gwreiddiau yn Sir Gaerfyrddin, bu'n 
ddarlithydd ac yna uwch-ddarlithydd ym mhrifysgolion Bangor a Rhydychen. Ei harbenigedd o fewn 
astudiaethau beiblaidd yw Llên Ioan, yn enwedig Efengyl Ioan; mae hi wedi cyhoeddi nifer o lyfrau ac 
erthyglau yn y maes hwn ac ar hyn o bryd yn gweithio ar gyfrol sydd yn trafod dylanwad 
proffwydoliaethau Eseia ar Efengyl Ioan ac ar gyfrol o ysgrifau gyda Christopher Rowland, Prifysgol 
Rhydychen. Mae hi'n cadeirio'r uned 'John, Jesus, and History' (‘Society of Biblical Literature’ yn yr Unol 
Daleithiau) ac fe'i hetholwyd yn aelod o grŵp ymchwil y Colloquium Ioanneum yn 2011. Ers 2012 hi yw 
golygydd y cyfnodolyn rhyngwladol Journal for the Study of the New Testament. 
 
Mae Catrin wedi ymgymryd ag amryw o gyfrifoldebau eglwysig/enwadol dros y blynyddoedd: Is-lwydd 
Cytûn (1992-95); aelod ecwmenaidd o’r ‘Mission Theological Advisory Group’, Eglwys Lloegr (1994-
96); Ysgrifennydd y Gweithgor ar ffurfio Eglwys Rydd Unedig yng Nghymru (1998-2001); aelod o 
Gomisiwn Sefydlog Ffydd a Threfn, Cyngor Eglwysi’r Byd, Genefa (1998-2005); aelod o banel 
cyfieithwyr y Beibl Cymraeg Newydd (1995-2004). 
 
Mae hi’n aelod yng Nghapel y Priordy, Caerfyrddin. 
 

Mererid Mair Williams 

Ysgrifenna’r Barch’g. Mererid Mair Williams: “Cefais fy ngeni yn Ne Cymru ond cefais fy magu a derbyn 

fy addysg gynradd ac uwchradd  yng Nghaernarfon lle rwy’n  parhau i fyw gyda fy  ngŵr Richard, fy  

meibion Gwydion a Llywelyn a’n ci bach newydd Rwdlan! Wedi astudio Cerddoriaeth ym mhrifysgol 

Bangor, dilynais gwrs blwyddyn ‘Training in Mission’ Council  for World Mission.   

“Yn aelod o Eglwys Salem, Caernarfon (Undeb yr Annibynwyr Cymraeg (UAC)), rwyf  wedi 

gweinidogaethu yn llawn amser o fewn UAC ac Eglwys Bresbyteraidd Cymru (EBC) ers 1999 mewn 

rhyw ffordd neu’i gilydd; Gweithiwr Ieuenctid a Chymunedol (EBC a UAC) ym Mhenmaenmawr ac yna  

Swyddog Datblygu Eglwysig i Gyfundeb Gogledd Arfon  (UAC). Yn ystod y cyfnod hwn derbyniais ôl-radd 

mewn Astudiaethau Crefyddol o Brifysgol Bangor. 

“Ers 2006 rwy’n  Weithiwr Cymunedol yn Eglwys Noddfa (EBC), Caernarfon. Yn Ionawr 2016 cefais fy 

ordeinio gan UAC  i gyd-weinidogaethu yn Salem, Caernarfon gyda’r Parch J.Ronald Williams tra’n 

parhau i fod yn Weithiwr Cymunedol yn Eglwys Noddfa.  

“Mae fy ngwaith yn Noddfa yn golygu arwain yr Eglwys yno yn ogystal â chynnig cymorth ymarferol i’r 

gymuned gyfan. Credwn ei bod yn fraint gallu gwasanaethu’r gymuned yr ydym yn rhan ohoni yn enw 

Crist. 

Yn Salem rwy’n ymgymryd â phob agwedd o waith gweinidog; arwain oedfaon, bugeilio a gwaith plant 

a ieuenctid.” 

 

Naomi Wood 

Ysgrifenna Naomi: “Wrth dyfu i fyny yn Esgobaeth Tyddewi ac yn ferch i Ficer, doeddwn i byth yn mynd 

i briodi Ficer na byw yn y gogledd. ‘Rwyf yn nawr yn byw ym Morfa Nefyn ar Benrhyn Llŷn ac yn wraig 

i Ficer! Hmmm...! 
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“Mae’r Eglwys wastad wedi bod yn rhan o fy mywyd - o dreulio nos Sadwrn yn helpu Dad i blygu’r llythyr 

newyddion, canu yn y côr,  chwarae gitâr bas yn y grŵp cerddoriaeth, arwain yr Ysgol Sul a llawer mwy. 

“Ar ôl hyfforddi i fod yn Athrawes ysgol gynradd a dysgu am gwpwl o flynyddoedd ‘rwyf yn gweithio fel 

Galluogwraig Gweinidogaeth Plant, Ieuenctid a Theuluoedd yn Esgobaeth Bangor. Y mae’n rôl sy’n gofyn 

i mi gyd-weithio gyda’r eglwysi i rannu Iesu – trwy wasanaethau teuluol, clybiau plant, gwasanaethau 

yn yr ysgol, Llan Llanast, Halen Haf – unrhyw ffordd! 

“‘Rwyf wrth fy modd yn coginio, bod yn greadigol, gwneud ffotograffiaeth, cerdded y ci a bod yn fam i’n 

bachgen bach.” 
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