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Mae’r Adroddiadau Blynyddol ar gael i’w llwytho i lawr yn Gymraeg a 

Saesneg oddi ar wefan yr Esgobaeth: 

http://stasaph.churchinwales.org.uk/annual-reports . Os hoffech gael copi 

Cymraeg o’r llyfryn yma wedi ei argraffu, cysylltwch â Swyddfa’r Esgobaeth 

(01745 582245) ac fe wnawn ni bostio un atoch chi gyda phleser. 

 

The Annual Reports are available to download in Welsh and English from the 

Diocesan website:  

http://stasaph.churchinwales.org.uk/annual-reports . If you would like to 

receive a printed copy of this booklet in Welsh, please contact the Diocesan 

Office on 01745 582245 and we will post one to you with pleasure.  
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Adroddiad Blynyddol 

Esgob Llanelwy  
 
Adroddiad yr Esgob ar chweched blwyddyn ei Weinidogaeth 

Ebrill 2014 – Ebrill 2015 
 

"Mae adroddiadau eglwysig yn debyg i gerrig 

yn cael eu sgimio ar draws afon. Maen nhw’n 

tynnu sylw atyn nhw eu hunain unwaith neu 

ddwy ac yna’n suddo o’r golwg." Nid wyf yn 

gwybod beth yw tarddiad y dyfyniad braidd yn 

sinigaidd hwn, ond efallai bod mwy nag ambell 

un wedi disgwyl i Adroddiad Harries a gyhoeddwyd yn 2012 fod yn y categori 

hwn. Gyda hanner cant o argymhellion, nid oedd yn waith darllen hawdd, 

ac roedd yr argymhellion yn amrywio o synnwyr da i bethau radical. Fe'i 

cyhoeddwyd fel adroddiad i Fainc yr Esgobion, ac i’r Corff Llywodraethol, ac 

nid yw'r Fainc na'r Pwyllgor Sefydlog Taleithiol wedi bod yn barod i adael 

llonydd iddo. Y cwestiwn canolog oedd "A yw'r Eglwys yn addas i'r diben wrth 

i ni nesáu at ganmlwyddiant datgysylltiad?" Mae tystiolaeth y gorffennol yn 

anffodus yn awgrymu nad yw hi: rydym wedi bod yn methu â recriwtio 

aelodaeth newydd na thyfu dros yr hanner canrif ddiwethaf. 

 

Daeth "Adroddiad Harries" i fod yn "Golwg 2020", ac, yn yr esgobaeth hon, 

"Datgloi ein Potensial", oherwydd mai’r pwyslais yw edrych ymlaen, a'r her i’n 

heglwysi yw dod o hyd i ffyrdd o adfywio ein bywyd. Yr egwyddor ganolog fu 

annog casglu ein hadnoddau ynghyd, fel clerigion mewn siapter, fel 

clerigion mewn gweinidogaeth a rennir â lleygwyr, neu fel eglwysi mewn 

ardal yn cydweithio, fel y gallwn ddod o hyd i'r egni, y cryfder a’r syniadau 

da newydd i symud ymlaen mewn cenhadaeth. 

 

Ardaloedd Cenhadaeth Newydd 
 

Rwy’n ymwybodol fod hyn wedi golygu haen newydd o waith i lawer, fel 

finnau, ond y bwriad yw ei fod yn brofiad rhyddhaol, ac fe allai fod yn 

gyffrous. Hoffwn ddiolch i bawb, yn glerigion a lleygwyr, yn gyflogedig a 

gwirfoddolwyr, sydd wedi ymroi o ddifrif i gefnogi a symbylu newid. Ac mae'n 

dechrau gafael. Yn barod, rwyf wedi comisiynu tair Ardal Genhadaeth 

newydd, ac mae eraill ar y ffordd. Mae Cenhadwr Trawsnewid yn arwain tîm 

cynyddol o Fentoriaid Trawsnewid, i helpu pobl ar lefel plwyf a deoniaeth i 

ddod o hyd i'r ffyrdd ymlaen sy'n ennyn eu hyder. Ac am unwaith, nid yw 

arian yn broblem, gan fod y Dalaith wedi rhyddhau symiau sylweddol o arian 

newydd, ac mae’r esgobaeth yn defnyddio ein cronfeydd wrth gefn, fel y 

gellir rhoi syniadau newydd ar waith, heb ychwanegu baich newydd at 
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gyfran y plwyf. 

 

O'r cyfan rwyf wedi ei ddweud a’i ysgrifennu am Ddatgloi ein Potensial, 

mae’n ymddangos fod un peth wedi taro tant yn fwy nag unrhyw un arall: 

Mae gennych chi ganiatâd i fod yn feiddgar wrth geisio pethau newydd. 

Credwch fi, mae'n rhywbeth rwy’n ceisio ei gymhwyso i’m gweinidogaeth fy 

hunan fel eich esgob hefyd. 

 

Dyletswyddau Esgobol 
 

Felly, at y ffigurau ffurfiol.  Ar ddiwedd chweched blwyddyn fy nghyfnod fel 

Esgob: 

 

Rwyf wedi bedyddio 8 (3 yn y flwyddyn flaenorol: 

mae ffigurau'r flwyddyn flaenorol yn cael eu 

dangos mewn cromfachau drwy'r adroddiad), a 

chonffyrmio 187 (143). Mae nifer y rhai a 

gonffyrmiwyd wedi cynyddu 30% ers y llynedd, ond 

mae'n dal yn is na niferoedd uwch mewn rhai 

blynyddoedd blaenorol. 

 

Er bod nifer yr unigolion a gonffyrmiwyd yn uwch, mae nifer y gwasanaethau 

conffyrmio wedi gostwng mewn gwirionedd ers y llynedd. Byddai'n dda 

gweld pwyslais o'r newydd ar wahodd pobl i wneud ymrwymiad i Grist, ac i 

fod yn aelodau gweithgar o'r Eglwys drwy'r weithred sacramentaidd hon. 

Mae'r esgobion wedi gofyn i'r Comisiwn Sefydlog Ymgynghorol ar Litwrgi 

baratoi Trefn Conffyrmasiwn newydd, er mwyn pwysleisio ei ystyr yn yr Eglwys 

fodern, ac rydym yn edrych ar ddiwygio'r rheolau ar Gymun cyn 

Conffyrmasiwn i allu pwysleisio Cymun i bawb a fedyddiwyd.   

 

Rwyf wedi bod yn gyd-gysegrydd wrth ordeinio 1 

(1) esgob, ac fe wnes i ordeinio 2 (3) offeiriad ac 1 

(2) diacon. Fe wnes i gynnal 14 (9) coladiad neu 

sefydliad, a 9 (4) gwasanaeth trwyddedu arall ar 

gyfer gweinidogaeth plwyf, ac yn ogystal, 

cyflwyno trwydded i 1 (1) clerig arall. Rwyf wedi 

coladu 1 (1) Archddiacon, wedi comisiynu 3 (3) 

Deon Bro Dros Dro, ac wedi gosod 3 (7) Canon. Fe wnes i gyhoeddi 8 (4) 

caniatâd i weinyddu, trwyddedu 3 (2) darllenydd lleyg newydd a 3 

darllenydd lleyg a drosglwyddodd o esgobaethau eraill (yn ychwanegol at 

ailgyhoeddi neu gymeradwyo 23 o drwyddedau yn ystod Gofwyon). Cafwyd 

1 cais am ffacwlti i ddarllenydd lleyg gymryd angladdau. 

 

Rwyf wedi cynnal gwasanaethau comisiynu 4 o benaethiaid newydd 

ysgolion eglwys, sy'n ymrwymiad newydd eleni. Mae'r gwasanaeth wedi cael 

ei lunio gan y Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes, a'i nod yw 

pwysleisio'r cysylltiadau rhwng ysgolion eglwys a’u plwyfi.  
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Fe wnes i gynorthwyo mewn 1 (1) briodas, a naill ai cynnal neu gynorthwyo 

mewn angladd 2 (1) clerig ac 1 aelod lleyg, ac fe wnes i hefyd gymryd rhan 

mewn 2 wasanaeth coffa. Fe wnes i dderbyn 4 (8) o bobl i Urdd Llanelwy. 

 

Yn ystod y flwyddyn, fe wnes i lywyddu mewn 76 (70) o 

wasanaethau, ac fe wnes i bregethu neu draddodi homili ar 

66 (71) achlysur (nid yn gyffiniol). Fe fues i ar 6 (6) ymweliad 

ag ysgolion, ac 1 (1) ymwelid ag ysbyty. Fe wnes i gynnal 

184 (191) o ymweliadau bugeiliol, cyfweliadau neu 

ymrwymiadau (yn cynnwys 17 (34) o gyfweliadau mewn 

cysylltiad â'r broses adolygu clerigion) a 6 (16) o 

gyfarfodydd i orffen yr Ail Ofwy Esgobol. Fe fûm i mewn 175 

(192) cyfarfod, ymrwymiad neu gyfweliad arall ar fusnes esgobaethol. Rwyf 

wedi bod mewn 19 (23) o gyfarfodydd taleithiol a 6 (8) o ymrwymiadau y tu 

allan i'r dalaith. 

 

Fe wnes i roi 17 (15) cyfweliad i'r cyfryngau, ac fe wnes i gymryd rhan mewn 

89 (80) o gyfarfodydd, ymrwymiadau a chyfweliadau eraill mewn cysylltiad 

â’m gweinidogaeth fel Esgob Llanelwy. 

 

Fe wnes i ddatgan bod 1 (2) adeilad yr eglwys yn ddiangen, a chyhoeddi 25 

(5) o archddyfarniadau yn ymwneud â ffiniau a phenodiadau plwyfi, 

comisiynu 3 Ardal Genhadaeth, a diddymu 1 Fywoliaeth Reithorol. Mae 

llawer o'r gwaith hwn yn adlewyrchu'r newidiadau rydym yn eu gwneud i 

greu Ardaloedd a thimau Cenhadaeth effeithiol yn yr esgobaeth.   

 

Fe wnes i gysegru 1 allor, ailgysegru 2 eglwys yn dilyn ad-drefnu neu waith 

adnewyddu, cysegru 1 gofeb, bendithio 1 cartref, 1 ffenestr liw a helpu i 

ddathlu penblwyddi 3 (4) Eglwys, gan gynnwys dadorchuddio 1 plac. 

 

Rwyf wedi cymeradwyo 11 (11) cais De Minimis am brosiectau llai yn ein 

heglwysi, a chymeradwyo 39 (11) o geisiadau am grantiau. 

 

Newyddion Da 
 

Rwy’n gobeithio bod hyn yn rhoi rhyw syniad i aelodau'r esgobaeth o'r 

amrywiaeth o bethau mae esgob yn eu gwneud. Ar y cyfan mae’n brofiad 

gwerth chweil ac ysgogol, yn enwedig gan fy mod i’n cydgerdded â phobl 

ar adegau allweddol yn eu pererindodau ysbrydol. Mae llawer o newyddion 

da am fywiogrwydd yr esgobaeth. Felly, rwy’n adrodd ar fy chweched 

flwyddyn wedi fy nghalonogi gan yr holl bethau da rwy’n eu gweld o’m 

cwmpas, a chan y cyffro go iawn rwyf hefyd yn ei weld wrth i bobl ddod yn 

frwdfrydig am eu Heglwys a'u dyfodol. Boed i Dduw barhau i’n bendithio ni’n 

fawr. 

 

+Gregory Llanelwy 
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Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth 
Diane McCarthy – Ysgrifennydd yr Esgobaeth ac Ysgrifennydd i’r Bwrdd Cyllid 

 

Mae Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth yn 

canolbwyntio ar hwyluso datblygiad a thwf 

cenhadaeth a gweinidogaeth y dyfodol yn 

Esgobaeth Llanelwy, cefnogi mentrau sy'n 

hyrwyddo Golwg 2020 a Datgloi ein Potensial. 

Mae'r Bwrdd yn anelu at reoli materion 

ariannol yr esgobaeth yn y fath fodd ag i 

ganiatáu i’r weledigaeth hon ddod yn realiti. 

 

Yn 2014, cododd y Bwrdd Cyllid £3.078 miliwn (£3.028 miliwn yn 2013) o 

Gyfran y Plwyf a derbyniodd grant o £1.147 miliwn gan Gorff Cynrychiolwyr yr 

Eglwys yng Nghymru. Cafodd £3.325 miliwn (£3.319 miliwn yn 2013) ei wario ar 

dalu holl gostau’r Clerigion, ac mae hyn yn parhau i fod yr elfen fwyaf o'n 

gwariant a gyllidebwyd (tua 80%). Mae'r Esgobaeth bellach wedi cyrraedd y 

ffigwr targed o 75 o glerigion cyflogedig amser llawn ac felly rydym yn awr yn 

cefnogi'r Esgob yn ei awydd i ddefnyddio'r gyllideb mewn ffyrdd ffres a 

chreadigol i annog galwedigaethau newydd i'r esgobaeth. 

 
Cyfran y Plwyf  

Mae ein plwyfi’n parhau i gwrdd â rhan sylweddol o 

gyfanswm cost cenhadaeth a gweinidogaeth yr 

Esgobaeth, ac mae'r Bwrdd yn ddiolchgar iawn iddyn nhw 

am eu cefnogaeth barhaus. Rydym yn deall y pwysau 

ariannol difrifol sydd ar nifer o'n cynulleidfaoedd, ac felly 

cymerodd y Bwrdd nifer o gamau i helpu ein plwyfi yn 2014: 

 

 Yn 2014, cynyddodd Cyfran y Plwyf 1%: roedd hyn yn is na'r gyfradd 

chwyddiant ar y pryd a hefyd yn is na lefel y cynnydd yng nghyflogau 

clerigion a thai clerigion. 

 Parhaodd y Bwrdd â Chynllun Disgownt Cyfran y Plwyf a chynyddodd 

lefel y disgownt sydd ar gael i 3%. Mae'r Cynllun yn parhau i gael ei 

dderbyn yn frwdfrydig gyda 84% o'n plwyfi’n gymwys ar gyfer y 

gostyngiad yn 2014.  

 Roedd 97.1% o’r holl Gyfran y Plwyf gofynnol ar gyfer 2014 wedi cael ei 

dalu’n llawn erbyn 31.01.15. Mae hyn yn cymharu â 94.7% ar 31.01.14 a 

93.3% ar 31.01.13 

 Mae'r ymateb calonogol hwn gan ein plwyfi wedi rhyddhau rhywfaint 

o amser Tîm Gweinyddol yr Esgobaeth i ganolbwyntio ar gefnogi plwyfi 

sy'n cael anawsterau ariannol. Lansiwyd System Gymorth Cyllid Plwyfi 

yn 2014 ac mae’n cynnig cymorth wedi ei dargedu a mentora i blwyfi 

o'r fath. 
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 Ar gyfer 2015, er gwaethaf cynnydd o 2.5% mewn cyflogau clerigion a 

chynnydd o 2.7% yn y cyfraniad gofynnol i Gynllun y Bwrdd Persondai, 

mae'r cynnydd yng Nghyfran y Plwyf wedi cael ei gadw mor isel â 

phosibl ar 2%. Cafodd y cynnydd hwn, sy'n is na'r gyfradd chwyddiant 

bresennol, Mynegai Prisiau Defnyddwyr a Mynegai Prisiau Manwerthu, 

ei gymeradwyo gan y Gynhadledd Esgobaethol yn ei chyfarfod yn 

Llangollen ym mis Hydref 2014. 

 

At ei gilydd, mae'r cyfrifon yn dangos gwarged o £284,396 am y flwyddyn. 

Mae'r gwarged hwn yn fwy na'r disgwyl pan luniwyd cyllideb 2014, a 

digwyddodd hynny’n bennaf o ganlyniad i swm sylweddol o interregnum ar 

draws yr esgobaeth. Bydd y gwarged hwn yn cael ei ddefnyddio i roi arian 

cyfatebol at y Gronfa Trawsnewid yn 2015, heb fynd ar ofyn ein plwyfi 

ymhellach, ac i gefnogi mentrau eraill ar gyfer twf. 

  

Cyllid a Grantiau 
 

Mae'r Bwrdd yn dyrannu arian i gefnogi'r gwaith rhagorol sy’n digwydd 

ledled yr Esgobaeth. Mae'r Bwrdd yn dyrannu arian i gefnogi’r gwaith 

rhagorol sy’n digwydd ar draws yr esgobaeth. Gyda chymeradwyaeth y 

Pwyllgor Sefydlog, mae'r Bwrdd wedi sefydlu Pwyllgor Grantiau Esgobaethol 

pwrpasol sy'n goruchwylio dyfarnu grantiau ar draws yr esgobaeth. Mae'r 

Pwyllgor hwn yn dyrannu adnoddau ariannol ym meysydd adeiladau, 

prosiectau ieuenctid, ymgysylltu cymdeithasol a hyfforddiant. 

 

Yn ogystal, dyrannodd y Bwrdd gyllid yn 2014 i gefnogi cenhadaeth a 

gweinidogaeth o fewn yr esgobaeth fel a ganlyn: 

 

 

  Grant yr Eglwys Gadeiriol i gefnogi'r Eglwys 

Gadeiriol yn ei rôl fel Mam Eglwys yr 

Esgobaeth ac i gynorthwyo gyda chynnal a 

chadw                             

£70,000 

 

  Grant Gweddwon ac Amddifaid i gefnogi 

gweddwon a phlant amddifad clerigion yr 

Esgobaeth sy'n profi caledi ariannol                               

£7,000 

 

  Grant Ymgysylltu Cymdeithasol i gefnogi 

materion lleol sy'n effeithio ar ein cymunedau                      

£7,000 

 

  Grant y Darllenwyr Lleyg i gefnogi 

gweinidogaeth Darllenwyr Lleyg ar draws yr 

esgobaeth 

£1,000       

 

Cronfa Trawsnewid 

 
Mae'r Gronfa Trawsnewid wedi cael ei sefydlu fel partneriaeth rhwng Corff 
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Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru a'n Bwrdd Cyllid ni. Mae Corff y 

Cynrychiolwyr wedi cytuno i greu’r Gronfa Trawsnewid hon i gynorthwyo 

gyda chwrdd â chostau newydd sy'n codi fel rhan o Golwg 2020. Bydd £3 

miliwn yn cael ei rannu'n gyfartal rhwng y chwe esgobaeth: £1 miliwn ym 

mlynyddoedd 2015, 2016 a 2017. Mae Bwrdd Cyllid Esgobaeth Llanelwy wedi 

cytuno i roi 'arian cyfatebol' tuag at y fenter hon ar gyfer y tair blynedd nesaf 

o gronfeydd wrth gefn yr esgobaeth. Mae hyn yn golygu y bydd cyfanswm o 

£330,000 ar gael ym mlynyddoedd 2015, 2016 a 2017 ar gyfer yr esgobaeth 

hon. 

 

Rhan hanfodol o’r Gronfa Trawsnewid yw ei bod ar gael i adeiladu dyfodol yr 

Eglwys yng Nghymru. Fel y cyfryw, y bwriad yw cefnogi’r cynlluniau sy’n 

ymgorffori "Datgloi ein Potensial" yn ein hesgobaeth, a'r symudiad i greu 

eglwys gydweithredol sy’n edrych am allan, lle mae brwdfrydedd dros yr 

Efengyl, gweinidogaeth a rennir, a bywyd newydd a thwf.   

 

Blaenoriaethau ar gyfer 2015 

 
 Parhau i gefnogi Golwg 2020 a Datgloi ein Potensial wrth i ni edrych o'r 

newydd ar ein hadnoddau cyfoethog - pobl, doniau a chyllid - i 

wasanaethu pobl Cymru yn y modd gorau yn yr 21ain ganrif. 

 Darparu cymorth ariannol ar gyfer cyflwyno negeseuon ar draws yr 

esgobaeth o Gynhadledd 'Dyma’r Amser', a gynhaliwyd ym mis 

Tachwedd 2014 yn Llandudno 

 Rheolaeth ariannol doeth a bwriadol o gronfeydd wrth gefn yr 

esgobaeth a’i buddsoddiadau er mwyn sicrhau diogelwch ariannol ein 

hesgobaeth a'n heglwys. Mae Esgobaeth Llanelwy yn glynu wrth bolisi 

buddsoddi sy'n foesegol ac yn gyson â hyrwyddo ein nodau a'n 

hamcanion. Rydym yn credu ei bod yn gwbl briodol ac yn bosibl 

gweithredu polisi o'r fath ochr yn ochr â'r gofyniad i gyflawni'r enillion 

gorau o’n buddsoddiadau, a defnyddio ein buddsoddiadau fel dull 

moesegol o gyfrannu at gost gweinidogaeth a chenhadaeth yn yr 

Esgobaeth. 

 Lansiad llwyddiannus y Gronfa Trawsnewid a monitro defnydd o’r 

Gronfa hon yn effeithiol 

Tîm Gweinyddol yr Esgobaeth 
 

Mae aelodau o Dîm Gweinyddu’r Esgobaeth yn cael eu cyflogi gan y Bwrdd 

Cyllid i ddarparu a chefnogi cenhadaeth a gweinidogaeth yn yr esgobaeth 

hon. Yn 2014, roedd y Tîm Gweinyddol yn cynnwys: 
 

Ysgrifennydd yr Esgobaeth  

 

Llawn amser 

 

Swyddog Gweinyddol ac Adnoddau 

  

Llawn amser 

 

Cynorthwyydd Gweinyddol (Esgobaeth)  Llawn amser 
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Cynorthwyydd Gweinyddol (Eglwys 

Gadeiriol)  

 

Llawn amser (yr Eglwys Gadeiriol 

yn talu) 

 

Cynorthwyydd Gweinyddol (Cyllid)  13 awr yr wythnos 

 

Cynorthwyydd Gweinyddol (Bwrdd 

Persondai) 

20 awr yr wythnos (y Bwrdd 

Persondai yn talu) 

 

Swyddog Cymorth Busnes                                                       

(o 01.05.14.) 

21 awr yr wythnos (cyllidwyd yn 

rhannol gan y Gronfa 

Ymddiriedolaeth Addysg) 

 

Swyddog Cadwraeth a Datblygu Eglwysi  21 awr yr wythnos (cyllidwyd yn 

rhannol gan Gorff y 

Cynrychiolwyr) 

 

Swyddog Cyfathrebu  28 awr yr wythnos 

 

Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes  Llawn amser 

 

Swyddog Ymgysylltu (o 01.05.14.) 

 

Llawn amser 

 

Swyddog Cyllid a TG  

 

Llawn amser 

 

Swyddog Cyllido Plwyfi 

 

25 awr yr wythnos 

 

Arolygydd Persondai 

 

Llawn amser (Gorff y 

Cynrychiolwyr yn talu) 

 

Swyddog Ysgolion (Addysg Statudol)  

 

21 awr yr wythnos (yn ystod y 

tymor yn unig) 

 

Swyddog pobl dan 25 oed 

 

Llawn amser 
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ESGOBAETH LLANELWY

CYFRIF INCWM A GWARIANT

Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 31 RHAGFYR 2014

Nodyn GWIR 2014 CYLLIDEB 2014 GWIR 2013

INCWM     £     £     £     £     £

Cyfran y Plwyf 3,132,635 3,146,974 3,089,367

Tynnu ad-daliad -55,000 -50,352 -61,000

3,077,635 3,096,622 3,028,367

Grant Bloc 1 1,147,388 1,147,535 1,117,956

Difidendau 98,632 75,000 80,101

Llog Banc 2,511 6,000 11,059

Cyfraniadau/Cymynroddion -               -               -                 

Cyfraniadau Addysg Clerigion 9,052 6,500 7,787

Cyfraniad Gweinyddiaeth y Bwrdd Persondai 36,400 36,400 35,630

Cyfraniad Hosbis Tŷ'r Eos -               -               9,615

Cyfraniad Sefydliad Addysgol Wrecsam 40,770 39,300 38,467

Cyfraniad Coleg Mihangel Sant, Llandaf 8,984 9,010 8,851

Caplaniaeth Ysbytai Betsi Cadwaladr -               -               6,928

Incwm amrywiol 11,549 9,000 19,762

207,898 181,210 218,200

Cyfanswm yr incwm 4,432,921 4,425,367 4,364,523

GWARIANT

Tâl, pensiynau ac ati 2 2,917,623 2,989,390 2,909,179

Cynnal a chadw tai (Y Bwrdd Persondai) 407,807 420,660 409,400

Is-gyfanswm costau clerigion 3,325,430 3,410,050 3,318,579

Meithrin 165,988 201,557 49,275

Datblygu 102,875 200,904 91,255

Ymgysylltu 35,832 40,626 11,802

Cyfathrebu 29,186 30,400 26,123

Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth 61,232 67,914 59,106

Pwyllgor Ymgynghorol yr Esgobaeth (Hawlebau) 2,426 4,000 3,294

Yr Eglwys Gadeiriol 70,000 70,000 70,000

Archwilio eglwysi 34,403 34,300 25,870

Cymorth gwledig 1,869 6,500 4,045

Grantiau, cyfraniadau 11,898 13,750 11,350

Cronfa Ddisgresiwn yr Esgob 7,000 7,000 7,000

Treuliau Aelodau Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth 1,383 1,900 1,500

Treuliau Cyfarfodydd y Corff Llywodraethol 11,647 10,000 7,290

Gweddwon, Amddifaid a Dibynyddion 7,000 7,000 7,000

Ffioedd Broceriaid Stoc 7,183 7,000 6,818

Costau'r Cofrestrydd 23,668 23,670 23,319

Darpariaeth wrth gefn 0 20,000 0

Dibrisiad darnau gosod a gosodiadau/cyfarpar 17,449 4,415 5,418

Costau cyflogi 235,356 233,409 360,214

Is-gyfanswm 826,395 984,345 770,679

Cyfanswm y gwariant 4,151,825 4,394,395 4,089,258

Arian dros ben/(Diffyg) ar gyfer y flwyddyn 281,096 30,972 275,265
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ESGOBAETH LLANELWY

MANTOLEN

AR 31 RHAGFYR 2014

Nodyn 2014 2013

ASEDAU SEFYDLOG     £     £     £     £

Asedau Sefydlog 601,086 609,153

Buddsoddiadau 3 4,265,413 3,407,886

4,866,499 4,017,039

ASEDAU CYFREDOL

Dyledwyr 4 725,943 854,380

Arian dan ofal broceriaid stoc 19,701 32,252

Arian dan ofal bancwyr 5 1,612,033 1,828,899

2,357,677 2,715,531

CREDYDWYR symiau sy'n ddyledus o fewn blwyddyn 923,061 796,702

ASEDAU CYFREDOL NET 1,434,616 1,918,829

ASEDAU NET 6,301,115 5,935,868

CRONFEYDD

Cronfeydd anghyfyngedig 6

Cronfa gyffredinol 3,823,630 3,509,955

Cronfa'r eglwysi 49,515 32,524

Cronfeydd cyfyngedig 7

Cronfa'r Eglwys Bererindod 5,066 -            

Cronfa Darllenwyr Lleyg yr Esgobaeth 5,433 5,073

Y Bwrdd Persondai 325,128 334,908

Cronfa'r Ymddiriedolaeth Addysg 981,352 968,127

Cronfa'r Eglwys Gadeiriol 381,284 385,236

Gweddwon, Amddifaid a Dibynyddion 295,959 290,640

Cronfa Ruth Roberts 198,190 191,572

Cronfa Mrs B J M Smith 118,397 114,443

Cronfa De-Orllewin Tanganyika 25,843 15,121

Cronfeydd gwaddol 8

Cronfa Winifred I Thomas 91,318 88,269

6,301,115 5,935,868



Adroddiad Blynyddol - 2015 Tudalen 12 
 

 
 

E
S

G
O

B
A

E
T

H
 L

L
A

N
E

L
W

Y
C

ro
n

fa
Y

m
d

d
ir

ie
d

o
la

e
th

E
g

. 
G

a
d

e
ir

io
l

G
w

e
d

d
w

o
n

B
u

d
d

so
d

d
ia

d
a

u
C

y
fa

n
sw

m

B
U

D
D

S
O

D
D

IA
D

A
U

G
y
ff

re
d

in
o

l
A

d
d

y
sg

B
e

v
a

n
A

m
d

d
if

a
id

 a
E

IM

D
ib

y
n

y
d

d
io

n

£
£

£
£

£
£

G
w

e
rt

h
 a

r 
y
 f

a
rc

h
n

a
d

 a
r 

1
 I

o
n

a
w

r 
2
0
1
4

1
,7

4
5
,5

3
5

1
,0

3
0
,5

1
1

3
7
4
,3

2
3

2
5
7
,5

3
3

3
9
4
,2

8
4

3
,8

0
2
,1

8
6

G
w

e
rt

h
 a

r 
y
 f

a
rc

h
n

a
d

 a
r 

3
1
 R

h
a

g
fy

r 
2
0
1
4

2
,1

8
4
,7

4
1

1
,0

4
7
,3

5
6

3
6
7
,9

4
7

2
5
7
,4

6
4

4
0
7
,9

0
5

4
,2

6
5
,4

1
3

C
o

st
 a

r 
3
1
 R

h
a

g
fy

r 
2
0
1
4

1
,3

9
6
,8

1
5

9
0
3
,9

8
2

2
9
5
,5

8
8

1
9
9
,2

1
2

3
9
4
,2

8
4

3
,1

8
9
,8

8
1



Adroddiad Blynyddol - 2015 Tudalen 13 
 

CYFRIFON BLYNYDDOL, Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 31 RHAGFYR 2013 

 

 

NODIADAU 

1. Grant Bloc gan Gorff y Cynrychiolwyr 

Dyrennir hyn yn erbyn gwariant, fel a ganlyn: 

      £ 

Costau clerigion      865,073 

Yr Eglwys Gadeiriol      30,000 

Bwrdd y Persondai     210,000 

Treuliau Aelodau’r Corff Llywodraethol   11,647 

Gweddwon, Amddifaid a Dibynyddion     7,000 

Cofrestrydd yr Esgobaeth     23,668 

 

CYFANSWM                     1,147,388 

             

2. Costau Clerigion 

 

Mae hyn yn cynnwys cyflogau clerigion, Pensiwn a Chyfraniadau Yswiriant 

Gwladol y cyflogwr, y Dreth Gyngor ar ran Clerigion, darpariaeth ar gyfer 

marwolaeth wrth wasanaethu, bwrsariaethau a grantiau a darpariaeth 

Benthyciad Tai i Glerigion wedi ymddeol. 

 

3. Buddsoddiadau 

 

Mae gwerth y buddsoddiadau yn cael ei ddangos ar dudalen 16.  Mae’r 

Bwrdd Cyllid yn nodi bod gwerth ei gronfeydd wrth gefn wedi dangos 

gwelliant cymedrol yn 2014 wrth i farchnadoedd ariannol y byd sefydlogi. 

Fodd bynnag, mae cyfraddau llog isel ar fondiau a daliadau arian parod yn 

parhau i gael effaith negyddol ar lefelau incwm. 

 

4. Dyledwyr                                                         £ 

 

Cyfran y plwyf heb ei dalu sy’n daladwy gan blwyfi 377,458  

Dyledwyr eraill       210,885 

Benthyciadau Tai Clerigion     137,600 

                                                                                        ----------- 

                      725,943 

 

5. Arian dan ofal bancwyr           £ 

 

Cyfanswm yr arian mewn llaw ar ran plwyfi    751,188  
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6. Cronfeydd anghyfyngedig 

 

a.  Mae'r Gronfa Gyffredinol yn cynnwys arian o fuddsoddiadau’r Bwrdd 

Cyllid ar gyfer y prif ddiben o ariannu cenhadaeth a gweinidogaeth yr 

eglwys yn yr esgobaeth.  

 

b.  Mae Cronfa’r Eglwysi wedi ei dyrannu gan y Bwrdd Cyllid i roi cymorth 

gydag adfer eglwysi yn yr esgobaeth. 

 

7. Cronfeydd cyfyngedig 

 

a. Mae Cronfa’r Eglwysi Pererindod yn cael ei gweinyddu i gyllido cynnal 

a chadw eglwysi pererindod yn yr esgobaeth. 

b.  Mae Cronfa Darllenwyr yr Esgobaeth yn cael ei gweinyddu ar ran y 

Darllenwyr. 

c.  Mae Cronfa’r Bwrdd Persondai yn cael ei gweinyddu i gyllido'r gwaith 

atgyweirio a chynnal a chadw ar bersondai.  

d.  Mae Cronfa’r Ymddiriedolaeth Addysg yn cynnwys arian at ddibenion 

addysg statudol, dan adran 2 Deddf Addysg 1944.  

e.  Mae Cronfa’r Eglwys Gadeiriol yn cael ei gweinyddu fel 

ymddiriedolaeth gan y Bwrdd Cyllid ar gyfer cynnal yr Eglwys Gadeiriol.  

f.  Mae Cronfa’r Gweddwon, Amddifaid a Dibynyddion yn cael ei 

gweinyddu fel ymddiriedolaeth gan y Bwrdd Cyllid i gefnogi gweddwon 

clerigion yr Esgobaeth a gweddwon, amddifaid a dibynyddion.  

g.  Mae Cronfa Ruth Roberts yn cael ei gweinyddu fel ymddiriedolaeth 

gan y Bwrdd at ddibenion hyfforddi ar gyfer yr offeiriadaeth.  

h.  Mae Cronfa BJM Smith yn cael ei gweinyddu fel ymddiriedolaeth gan y 

Bwrdd er budd clerigion wedi ymddeol.  

i.  Mae Cronfa De-orllewin Tanganyika yn cael ei gweinyddu gan y Bwrdd 

er mwyn gwella gweinidogaeth a chenhadaeth y ddwy esgobaeth. 

 

8. Cronfeydd gwaddol 

 

Caiff Cronfa W I Thomas ei gweinyddu fel ymddiriedolaeth gan y Bwrdd, 

gyda’r incwm er budd Plwyf Rhosllannerchrugog. 
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Y Grŵp Llywio Datblygu 
Y Barchedig Ddr Manon Ceridwen James – Cyfarwyddwr Gweinidogaeth 
 

Tuag at Weinidogaeth a Rennir 

  
Ein pwrpas yw 'datblygu gweinidogaeth drawsnewidiol wedi ei gwreiddio yn 

niwinyddiaeth gadarn disgyblaeth a gweinidogaeth holl bobl Dduw'. Mae'r 

ffyrdd rydym yn ceisio ymgorffori egwyddorion gweinidogaeth a rennir ym 

mywyd yr esgobaeth yn cynnwys: 

  

 Gwneud cyfraniad sylweddol at adroddiad A Theology and 

Framework of Shared Ministry in the Church in Wales for the 2020 Vision. 

Mae hwn yn adroddiad sylweddol a fydd yn ein galluogi i ganfod a 

hyfforddi pobl ar gyfer amrywiaeth o weinidogaethau lleyg ac 

ordeiniedig fel gweithwyr arloesi, ieuenctid, a bugeiliol yn ogystal â 

chategorïau traddodiadol diacon, offeiriad a darllenydd lleyg. 

  
 Datblygu proses ganfod gyffredin o fewn yr esgobaeth ar gyfer yr holl 

weinidogaethau cyhoeddus, a sefydlu diwrnodau dirnadaeth sy'n 

gwneud argymhellion o fewn awyrgylch o weddi, gyda phwyslais ar 

geisio arweiniad yr Ysbryd Glân. 

  
 Gyda chydweithwyr, cyflwyno rhaglen hyfforddi gyffredin i bawb 

drwy’r rhaglen Hyfforddi Gyda'n Gilydd. 

 

 Unwaith eto, gyda chydweithwyr yn y grwpiau llywio eraill, datblygu 

cynllun bwrsariaeth gyffredin i ddarparu hyfforddiant ac addysg i 

bawb, nid dim ond clerigion.  

Drwy weithredu ein hymrwymiad i weinidogaeth a rennir, a modelu gweithio 

â chydweithwyr ar draws y grwpiau llywio, rydym yn gobeithio ymgorffori 

egwyddorion cydweithredu a gwaith tîm ymhellach ar draws 

gweinidogaethau. 

  

Datblygiad Gweinidogaethol Cychwynnol a Pharhaus 

  
Mae hyfforddiant mewn swydd i weinidogion 

wedi newid erbyn hyn o’r "un peth i bawb" i’r 

esgobaeth yn cynnig dewislen o adnoddau a 

chefnogaeth i unigolion sy'n cymryd cyfrifoldeb 

dros eu datblygiad eu hunain. Mae curadiaid 

yn cwblhau portffolio i ddangos tystiolaeth o’u 

datblygiad a'u haddasrwydd o ran arwain a 
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goruchwylio gweinidogaethau eraill o fewn perigloriaeth. Mae clerigion yn 

cael eu hannog i ddatblygu eu harbenigeddau a'u sgiliau eu hunain i'w 

cynnig o fewn Ardal Weinidogaeth drwy Adolygiad Datblygiad 

Gweinidogaeth, yn ogystal â gallu cael mynediad at yr amrywiaeth o 

hyfforddiant a gynigir drwy'r dalaith a'r esgobaeth. Gellir talu am gyrsiau 

drytach erbyn hyn drwy’r Cynllun Bwrsariaeth Hyfforddi, sydd wedi disodli’r 

Grant Dyraniad i Glerigion. Disgwylir i bob clerig cyflogedig 

fynd i ddau ddigwyddiad hyfforddi gwirfoddol bob 

blwyddyn, ac os ydyn nhw eisiau cymorth ac arweiniad 

unigol gyda'u datblygiad, mae croeso iddyn nhw gysylltu 

â'r Cyfarwyddwr Gweinidogaeth unrhyw dro. 

  

Ym mis Medi 2014, fe wnaethom gynnal ein cwrs preswyl 

teirblynyddol i glerigion yn St Anne, Rhydychen. Y 

siaradwyr oedd John Bell, Grace Davie, Martyn Halsall a 

Jack Nichols. Roedd hwn yn gyfnod o ysbrydoliaeth ac 

adfywiad, lle cafodd y clerigion eu cyflwyno i ddulliau 

addoli newydd a chreadigol, eu hysgogi i feddwl 

ymhellach am lythyr Paul at y Philipiaid a'i berthnasedd 

heddiw, yn ogystal â chael eu cyflwyno i syniadau 

cyfredol am grefydd a chymdeithas yng Nghymru a 

Phrydain. 
  

Ymhlith y digwyddiadau ychwanegol eleni ar gyfer clerigion roedd y dyddiau 

Hyfforddiant Diogelu a gynhaliwyd gan y Dalaith, a diwrnod cwrdd i ffwrdd 

ar gyfer y rhai sydd wedi newid swyddi’n ddiweddar. Fe wnaeth y Dalaith 

gynnal cyrsiau Arwain Newid a Gwneud i Gyfarfodydd Weithio llwyddiannus. 

Mae’r diwrnodau Hyfforddiant gyda'n Gilydd wedi cynnwys diwrnod 

addoliad creadigol, pregethu ar gyfer yr Adfent a'r Nadolig, a diwrnod 

gweinidogaeth a barddoniaeth. Ceir manylion llawn yn y prosbectws 

hyfforddi ac yn llawlyfr y Dalaith. 

  

Eleni, fe wnaethom gynnal ein diwrnod synod i 

glerigion cyntaf,  a oedd yn ddiwrnod cwrdd i 

ffwrdd wedi ei hwyluso i helpu clerigion rannu eu 

barn ar bynciau fel ardaloedd cenhadaeth, twf yr 

eglwys, dyfodol y weinidogaeth offeiriadol, 

gweinidogaethau ordeiniedig lleol ac phriodasau 

o’r un rhyw.   

  

Galwedigaethau 

  
Eleni, rydym wedi sefydlu gweithdrefn weinyddol gyffredin er mwyn ymdopi 

â'r galw cynyddol yn y bobl sydd eisiau dirnad eu galwedigaethau. Erbyn 

hyn mae gennym rhwng 30 a 40 o bobl ar wahanol gamau o archwilio a 

hyfforddiant, dau ordinand cyflogedig, tri ordinand digyflog a dau sy’n 

ymgeisio i fod yn ddarllenwyr lleyg, yn dechrau eu hyfforddiant eleni, yn 
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ogystal â dau arloeswr a dau weithiwr bugeiliol. Rydym wedi cynnal dau 

ddiwrnod dirnadaeth ac wedi cynllunio pedwar diwrnod arall ar gyfer y 

flwyddyn nesaf, yn ogystal â diwrnod galwedigaethau a rennir a diwrnod 

galwedigaethau ifanc ar y gweill. 

  

Mae'r diwrnodau dirnadaeth yn gymysgedd o ymarferion grŵp ac unigol a 

chyfweliad yn ogystal â chyfarfod â'r Esgob. Mae'r gweithgareddau hyn yn 

dechrau ac yn gorffen mewn gweddi a myfyrdod er mwyn ein helpu ni i gyd i 

geisio arweiniad gan Dduw. Ceir rhagor o wybodaeth ac adnoddau ar 

ddirnadaeth ar y wefan ar y tudalennau gweinidogaeth.  

  

Rydym yn annog pawb sydd eisiau archwilio eu galwedigaeth i siarad â'u 

hoffeiriad neu arweinydd ardal weinidogaeth leol a fydd yn gallu cysylltu â 

swyddfa’r esgobaeth er mwyn cael ymgynghorydd galwedigaethau 

penodol i weithio gyda nhw. Mae cefnogaeth barhaus clerigion a 

gweinidogion lleol yn hanfodol i ddatblygiad pawb sy'n archwilio 

galwedigaeth. Fe fydden ni’n hoffi gweithio ag ardaloedd lleol i ddatblygu 

diwylliant o alwedigaethau, lle mae pob aelod o'n cynulleidfaoedd yn cael 

ei herio i adnabod a datblygu ei alwedigaeth ei hun, ac annog 

galwedigaethau eraill o fewn eu cynulleidfaoedd. 

  

Hyfforddi ar gyfer Gweinidogaethau Cyhoeddus, Archwilio Ffydd, 

Gweinidogaeth Leyg a Disgyblaeth 
 

Yn dilyn adolygiad helaeth o addysg ddiwinyddol a hyfforddiant 

gweinidogaethol yng Nghymru, mae sefydliad newydd, o’r enw Sant Padarn, 

yn cael ei sefydlu i uno hyfforddiant ledled Cymru. Gan gyfuno elfennau o 

Goleg Mihangel Sant a Rhaglenni Archwilio Ffydd, bydd y cwrs yn rhedeg yn 

llawn o fis Medi 2016. Mae blynyddoedd academaidd 2014/15 a 15/16 wedi 

cael eu defnyddio i ddatblygu a threialu agweddau ar y cwrs a'r 

ddarpariaeth newydd. 

 

Yn y cyfamser mae fframwaith newydd o weinidogaeth leyg wedi cael ei 

ddatblygu yn y Dalaith ac mae Mainc yr Esgobion wedi cytuno arni. Bydd 

hyn yn cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach yn y flwyddyn, ond ffaith bwysig 

iawn yw bod y fframwaith hwn yn cynyddu'r cyfleoedd ar gyfer 

gweinidogaeth leyg drwyddedig yn yr esgobaeth ac yn rhoi rhagor o 

hyblygrwydd i blwyfi ac ardaloedd cenhadaeth o ran dirnadaeth a 

defnyddio aelodau mewn rolau gweinidogaethol yn lleol. Mae rolau newydd 

gweinidog bugeiliol lleyg a gweinidog arloesi trwyddedig yn cael eu 

datblygu, gydag ymgeiswyr yn hyfforddi ar gyfer y nail a’r llall. 

 

Mae Archwilio Ffydd yn parhau i ddwyn ynghyd tua 100 o fyfyrwyr o bob 

rhan o'r esgobaeth, yn awr mewn grwpiau pum mlynedd a chydag o leiaf 

ddau grŵp newydd yn dechrau ym mis Medi. Mae rhai yn hyfforddi ar gyfer y 

weinidogaeth, rhai ar gyfer eu datblygiad personol, rhai ar gyfer cymhwyster 

a rhai ar gyfer eu diddordeb eu hunain. Mae nifer o aelodau wedi cwblhau 
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eu Tystysgrifau a / neu eu Diplomâu mewn Diwinyddiaeth, ac mae grŵp 

calonnog o fyfyrwyr o garfan gyntaf y cwrs yn awr yn mynd ymlaen at lefel 

gradd. 

 

Mae'r cwrs Byw a Dysgu hefyd wedi cael ei ddatblygu i gefnogi eglwysi lleol i 

archwilio'r broses o symud i ardaloedd cenhadaeth a gweinidogaeth a 

rennir, ac yn cynnwys hyfforddiant ar gyfer arweinwyr addoliad a 

chynorthwywyr bugeiliol, gyda rhagor o fodiwlau wedi eu cynllunio i gefnogi 

gweinidogaethau eraill a helpu i ddatblygu ysbrydolrwydd. 

 

Ar hyn o bryd mae gan yr esgobaeth 4 ordinand ar gyfer y weinidogaeth 

gyflogedig (3 dan hyfforddiant ar hyn o bryd), 7 ar gyfer y weinidogaeth 

ddigyflog (NSM), 4 darllenydd lleyg dan hyfforddiant, 2 arloeswr a 2 fugail. 

 

Gweinidogaeth Darllenwyr Lleyg 

  
Mae Bwrdd Darllenwyr Lleyg Llanelwy yn parhau i gyfarfod yn rheolaidd. Fel 

rhan o'i gylch gwaith, mae’n adolygu, mewn modd creadigol ac egnïol, 

weinidogaeth darllenwyr lleyg yn ein hesgobaeth a'i chyfraniad unigryw yn y 

cyfnod hwn o drawsnewid. Mae unrhyw broses o newid yn dod â’i heriau 

unigryw i’w chanlyn, ac mae angen i'r rhain gael eu gwyntyllu gyda gofal, 

tryloywder a pharodrwydd i rannu arferion da. 

 

Mae gwaith hyfforddi a dirnad gweinidogaethau darllenwyr lleyg newydd 

bellach yn cael ei gynnal yn yr un modd â'r broses ddirnadaeth a 

hyfforddiant ar gyfer gweinidogaethau eraill. Rhan o'r cyfoethogiad parhaus 

hwn o weinidogaeth darllenydd fu’r broses "Adolygu Darllenwyr Lleyg". Mae’r 

adolygiad wedi cael croeso cymysg gan y cyfranogwyr, yn amrywio o 

frwdfrydedd dros yr angen am sgwrs i bryderon fod hyn yn ymarfer 

goruchwylio tebyg i’r syniad o "Big Brother". Mae rhai wedi ceisio sicrwydd fod 

hwn yn offeryn dilys i nodi cryfderau ac anghenion hyfforddi. Tryloywder yw 

hanfod Golwg 2020, ac mae'r Broses Adolygu yn gymorth i dryloywder, felly ni 

ddylid ei hofni.  

  

Mae Sylvia Harris wedi gorffen fel "darllenydd lleyg, yn ymwneud yn benodol 

â hyfforddiant a datblygiad", ac mae'r Bwrdd Darllenwyr Lleyg yn hynod o 
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ddiolchgar am ei brwdfrydedd a’i sgiliau cyfathrebu da. Bydd lle Sylvia yn 

cael ei gymryd gan Dr Wayne Morris, darllenydd lleyg o Wrecsam a 

phennaeth yr Adran Ddiwinyddiaeth a Deon Cysylltiol ym Mhrifysgol Caer. 

Bydd yn dod â'i sgiliau ei hunan i'r rôl, gan efallai hyd yn oed sefydlu 

diwrnodau hyfforddi traws-esgobaethol/taleithiol â Chaer a hyd yn oed 

ymhellach. Y cyfan sydd ei angen arnom yw’r ewyllys a'r brwdfrydedd i weld 

y tu hwnt i’r hyn a elwir yn "ffiniau" a chael cipolwg ar y potensial. Onid dyna 

yw ein harwyddair! 

  

Mae nifer o ymgeiswyr wedi trosglwyddo i mewn o Loegr, ac mae hi wedi 

bod yn braf croesawu dau o'n pobl ein hunain yn ôl i weinidogaeth 

weithredol ar ôl cyfnod o anweithgarwch. Mae tri wedi cwblhau eu 

hyfforddiant, tri arall wrthi’n hyfforddi ar hyn o bryd a dau ar fin cychwyn; 

mae gan saith arall ddiddordeb, hefyd. Rydym yn anfon ein cariad at deulu 

Clive Ward Williams o Worthenbury, darllenydd lleyg dan hyfforddiant, a fu 

farw'n sydyn. 

  

Fel Warden, ysgrifenna’r Parchedig Steven Green "nid yw ‘Diolch yn fawr’ 

syml yn gwneud cyfiawnder â'ch gweinidogaeth anrhydeddus, egnïol a 

phroffwydol. Gwn fod gweinidogaeth darllenydd lleyg yn yr esgobaeth, fel 

gweinidogaeth yn ei ystyr ehangaf, yn wynebu llawer o heriau a chyfleoedd, 

ond mae’r sawl sy’n ei chyflawni’n galonnog ac yn barod i weithio tuag at 

weledigaeth gyffredin ar gyfer y dyfodol." 

  

Personél 

  
Bydd rhai newidiadau neu ddatblygiadau o ran staffio yn yr esgobaeth yn 

sgil Sefydliad Hyfforddi Sant Padarn newydd a'r gofyniad i gael swyddi tebyg 

ym mhob esgobaeth i gefnogi strwythur y dalaith. Hoffem ddiolch i'r 

Parchedig John Harvey am ei holl waith gyda galwedigaethau yn yr 

esgobaeth, ac rydym yn edrych ymlaen at ei groesawu yn ôl i waith y Grŵp 

Llywio Datblygu fel Cyfarwyddwr Ysbrydolrwydd. Fel Cyfarwyddwr 

Ordinandiaid yr Esgobaeth chwaraeodd ran arbennig wrth sefydlu'r tîm 

cynghorwyr galwedigaeth a'r broses newydd ar gyfer dirnad galwedigaeth. 

  

Rydym hefyd yn croesawu'r Parchedig Nia Catrin Williams fel Cyfarwyddwr 

Ordinandiaid yr Esgobaeth dros dro a Rachel Cutler fel gweinyddwr dros dro. 

Bu eu gwaith eisoes yn werthfawr iawn wrth sefydlu gweithdrefnau 

gweinyddol mwy cadarn ac effeithiol er mwyn ymdopi â'r cynnydd yn y rhai 

sydd am ddirnad galwedigaethau i weinidogaethau cyhoeddus. 

  

Blaenoriaethau 

  
Ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn a ddaw fydd: 
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 Gyda'r Esgob, datblygu strategaeth esgobaethol ar gyfer 

galwedigaethau a hyfforddiant, gan fynd i'r afael yn benodol ag 

anghenion tymor canolig a hirdymor ardaloedd cenhadaeth o ran 

datblygu arweinyddiaeth a chydweithio. 

 Gweithio â chydweithwyr yn y Dalaith i sefydlu’r Sefydliad Sant Padarn 

newydd a chreu sylfaen dda ar gyfer dyfodol hyfforddiant 

gweinidogaethau cyhoeddus yn yr Eglwys yng Nghymru. 
 Cwblhau ein gwaith ar ein gweithdrefnau gweinyddol a’n prosesau 

dirnadaeth i sefydlu sylfaen dda ar gyfer datblygu meysydd allweddol 

eraill e.e. galwedigaethau ifanc a gweinidogaethau arloeswyr. 

 Parhau i weithio ar y cyd â chydweithwyr esgobaethol ym mhob maes 

hyfforddiant a meithrin disgyblion mewn cyd-destun Cymreig sy’n 

newid yn gyflym yn yr 21ain ganrif.  
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Y Grŵp Llywio Ymgysylltu 

Sarah Wheat – Swyddog Ymgysylltu’r Esgobaeth 

 

Cafodd y Grŵp Llywio Ymgysylltu ei sefydlu gan Gynhadledd Esgobaethol 

2012 i ysgogi a darparu adnoddau i eglwysi ac aelodau'r eglwys i lefaru a 

gweithredu’r efengyl yn y byd trwy: 

 

 alluogi plwyfi i fyfyrio’n ddiwinyddol ar y byd maen nhw’n byw 

ynddo ac ar eu cenhadaeth i lefaru’r efengyl 

 darparu symbyliad ar gyfer yr esgobaeth i ymgysylltu â 

materion cymdeithasol 

 gwneud cysylltiadau ag arferion gorau ar draws y Deyrnas 

Unedig 

 cefnogi Cristnogion yn eu gweithle, eu hymddeoliad, eu 

gwaith gwirfoddol a diweithdra. 

Roedd hwn yn bortffolio eang iawn yn cynnwys gwaith a wnaed yn flaenorol 

gan: 

 

 Fwrdd yr Eglwys yn y Gymdeithas (gan gynnwys Bywyd 

Gwledig, Ceiswyr Lloches) 

 Swyddog Gwirfoddol Cenhadaeth Fyd-eang 

 Bwrdd Adnewyddu a Datblygu Plwyfi 

 Swyddog Efengylu Cyflogedig 

 Bwrdd Cyfathrebu 

 Swyddogion Eciwmeniaeth a Rhyng-ffydd Gwirfoddol (sy’n 

parhau) 

 Pwyllgor yr Eglwysi a Bugeilio (sy’n parhau) 

 Pwyllgor De Orllewin Tanganyika (sy’n parhau) 

 Eglwys Pobl Fyddar (sy’n parhau) 

 Grŵp Ecoleg 

Aelodaeth 
 

Erbyn hyn mae hi’n drydydd pen-blwydd y Grwpiau Llywio a’r tymor y 

cytunwyd arno â’r aelodau. Mae'r rhestr isod ar gyfer aelodau sy'n ymadael, 

a gall newid yn yr ychydig fisoedd nesaf. Fel grŵp, rydym wedi cadw golwg 

gyson i sicrhau bod aelodau'r Grŵp Llywio yn berthnasol ac yn frwd dros y 

gwaith rydym yn ei wneud. Rydym wedi penodi cadeirydd newydd, Alison 

Williams, yn ddiweddar, sef y cadeirydd lleyg benyw gyntaf.   

 

Alison Williams Warden eglwys Llanfair Dyffryn Clwyd ac uwch reolwr 

gyda chwmni Tata Steel 

Peter Pike Archddiacon Maldwyn 

Buzz Squires Gweithiwr Adnoddau Dynol wedi ymddeol - Hwylusydd 

Sarah Wheat Swyddog Ymgysylltu 

Heather Fenton Ymgynghorydd Bywyd Gwledig yr Esgobaeth 
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Rocky Bateman Efengylydd trwyddedig 

Martin Snellgrove Ficer grŵp Corwen, aelod o’r Pwyllgor Sefydlog a 

Swyddog Eciwmeniaeth, cyn aelod o’r Bwrdd Adfywio a 

Datblygu Plwyfi  

Ros Crawford Aelod arweiniol De Orllewin Tanganyika a Swyddog 

Cyfraniadau’r Esgobaeth 

John Gallanders Prif Weithredwr AVOW, cyn aelod o Fwrdd yr Eglwys yn y 

Gymdeithas 

Sian Syme Rheolwr True Food Café ac aelod o Eglwys Sant Ffransis 

Jennie Willson Mentor Trawsnewid 

 

Themâu allweddol a gweledigaeth strategol 
 

Nododd y grŵp mai ei themâu allweddol oedd: 

 

 Cynaladwyedd / Ecoleg ddynol 

 Cynhwysiant 

 Cyfiawnder 

 Cyfathrebu / Efengyliaeth 

Aeth y grŵp ati i greu gweledigaeth strategol dros bum mlynedd lle byddai'r 

esgobaeth mewn sefyllfa well i ymateb i faterion 

pwysig y byd o'n cwmpas, a sicrhau bod plwyfi’n 

cael eu cyllido a'u herio i ymgysylltu â'u cymunedau 

lleol fel ffordd o estyn allan ein ffydd yn yr Efengyl. 

Dywedodd cadeirydd newydd y Grŵp Llywio 

Ymgysylltu, Alison Williams: "Drwy gael gweledigaeth 

glir a nodi strategaethau ar gyfer y 3-5 mlynedd 

nesaf, bydd hyn yn ein galluogi ni i flaenoriaethu gweithgareddau ac 

adnoddau i sicrhau atebion effeithiol a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar y 

cymunedau rydym yn eu gwasanaethu." 

 

Bu gennym swyddog arweiniol llawn amser ar gyfer y grŵp am 18 mis, gan 

ein galluogi ni i ymgysylltu â materion cymunedol, llunio rhaglen hyfforddi i 

gefnogi eglwysi yn eu taith at ddod yn ardaloedd cenhadaeth a chael 

hyder i ymgysylltu â'u cymunedau. Mae'r grŵp yn ymwybodol o'r materion 

niferus sy'n wynebu llawer yn ein cymunedau, ac felly rydym yn teimlo bod yn 

rhaid i ni ymateb.   

 

Eglwys hygyrch 
 

Jennie Willson, sy’n aelod o'r is-grŵp Eglwys Hygyrch, 

sy’n dweud wrthym am ei barn ar eglwysi’n dod yn fwy 

hygyrch: 

 

Mae 'Eglwys Hygyrch' yn gyfres o ffyrdd y gall eglwysi weithio tuag at ddod yn 

fwy hygyrch. Bydd yn herio'r eglwysi i feddwl mewn ffordd wahanol am y 
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ffordd y mae pobl newydd yn gallu ymgysylltu â'u gwasanaethau a'u 

gweithgareddau. Bydd yn ategu gwaith ardal genhadaeth drwy anelu at 

wasanaethu ein cymunedau’n well; gan ganolbwyntio nid yn unig ar 

hygyrchedd i bobl ag anableddau, ond ar sut rydym yn gwneud yr eglwys yn 

hygyrch i bawb, waeth beth fo eu cefndir a'u profiad.  

 

Gwirfoddoli 

 
John Gallanders, Prif Weithredwr AVOW, sy’n dweud wrthym am ei 

weledigaeth ar gyfer gwirfoddoli a’r eglwys. 

 

Mae eglwysi yn llefydd recriwtio delfrydol ar gyfer gwirfoddolwyr! Mae helpu 

eraill yn rhan sylfaenol o'n ffydd ac wedi ymddangos ym mywyd yr eglwys 

am gannoedd o flynyddoedd - gofalu am y tlawd, datblygu addysg a lles 

cymdeithasol, ac ati. Mae'r rhain i gyd yn elfennau sy'n parhau i fod yn wir 

heddiw yn enwedig yn yr hinsawdd bresennol o galedi a thoriadau i 

wasanaethau cyhoeddus. 

 

Gall cynulleidfaoedd helpu o fewn yr eglwys drwy ddarparu cefnogaeth 

ymarferol i adeiladwaith yr adeilad neu ymgymryd â swydd leyg, neu 

ymweld/cyfeillio â rhai a all fod yn unig yn gymdeithasol neu mewn angen, 

efallai. 

 

Nid dim ond o fewn cymuned yr eglwys y mae angen gwirfoddolwyr, ond o 

fewn y gymuned ehangach lle mae’r eglwys wedi ei lleoli.  

 

Hyfforddi i ymgysylltu â chymunedau 
 

Sarah Wheat, Swyddog Arweiniol ein grŵp a’r Swyddog Ymgysylltu, sy’n 

dweud wrthym am y gwaith mae hi'n ei wneud i annog eglwysi i ymgysylltu 

â'u cymuned ac â materion cyfiawnder cymdeithasol. 

 

Mae hyfforddiant yn cael ei gynnig i helpu eglwysi fod yn fwy hyderus wrth 

ymgysylltu â'u cymuned ac eglwysi eraill yn eu hardal genhadaeth. Mae 

rhaglen o'r enw 'Gobaith a Dyfodol' wedi cael ei datblygu ar y cyd â Mosaic 

Creative, ymgynghoriaeth hyfforddi fechan, sy'n gweithio ym maes datblygu 

cymunedol ers dros 20 mlynedd yn y Deyrnas Unedig a thramor. Nod y cwrs 

yw dyfnhau a chryfhau ffydd aelodau'r eglwys drwy ddysgu ffyrdd newydd o 

astudio a chael profiad o’r Beibl. Mae'n annog eglwysi i gael gweledigaeth a 

bod yn frwd dros weithio gyda'u cymuned. Drwy gwblhau'r cwrs, bydd gan 

aelodau'r eglwys amrywiaeth o offer a sgiliau i asesu anghenion a rhoi sylw 

iddyn nhw, gan ganiatáu i eglwysi sydd mewn ardaloedd cenhadaeth 

(neu'n gweithio tuag at ddod yn rhan o ardal genhadaeth) ddarganfod y 

potensial sydd ganddyn nhw i gydweithio a rhannu adnoddau i fynd i'r afael 

ag anghenion lleol. Mae'r hyfforddiant hwn yn caniatáu i eglwysi gryfhau 

cysylltiadau â'u cymuned leol a chael eu cydnabod am eu rôl yn cyflwyno 
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trawsnewidiad, lles a gobaith. 

 

Bwlch llwgu dros y gwyliau 

 

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae’r grŵp llywio wedi dod yn 

ymwybodol o nifer o blant yn llwgu yn ystod gwyliau’r ysgol yn 

ein esgobaeth. Mae hyn yn destun pryder i ni, ac rydym yn 

gweithio i gefnogi nifer o fentrau i helpu i lenwi'r bwlch hwn yn 

ystod gwyliau. Fel grŵp rydym yn awyddus i ddangos bod yr 

eglwys yn malio, ac fel mynegiant o'n gwerthoedd Cristnogol 

ein bod ni’n awyddus i helpu i roi terfyn ar y bwlch llwgu dros y 

gwyliau sy’n effeithio ar gymaint o blant. 

Blaenoriaethau 
 

Am y ddwy flynedd nesaf, gyda'n swyddog llawn amser ar waith a grŵp 

llywio ymroddedig, mae'r blaenoriaethau rydym yn teimlo fod yn rhaid i ni 

weithio arnyn nhw’n cynnwys: 

 

 Cyfiawnder: Datblygu enghreifftiau arferion gorau i blwyfi edrych ar 

ffyrdd o gefnogi cyfiawnder cymdeithasol a chyfiawnder byd-eang. 

Hyfforddiant ar gyfer y rhai sydd eisiau ymgysylltu'n fwy â chymunedau 

a materion cymdeithasol. Datblygu gweithio cydgysylltiedig rhwng 

grwpiau ac eglwysi gyda chynrychiolydd o bob ardal genhadaeth. 

 Cynnwys: Annog eglwysi i baratoi cwestiynau ar gyfer Gofwyon 

Archddiaconiaid ar y camau sydd eu hangen o hyd ynghylch 

toiledau, mynediad i bobl anabl a dolenni clyw. Annog eglwysi i fod yn 

hygyrch i bawb drwy greu dogfen gyda chyngor a chefnogaeth ar 

gyfer y broses hon. 

 Ecoleg Dynol: Adolygu'r cynnydd sydd ei angen i gwblhau Arweinlyfr 

Gwyrdd y Plwyf. Hyrwyddo digwyddiadau Masnach Deg a chynnyrch 

lleol. 

 Efengylu: Llunio pecyn cymorth ar gyfer Datgloi ein Potensial mewn 

fformat dalenni rhydd ac fel llyfr. Gwreiddio hyfforddiant 

arweinyddiaeth yn y meysydd cenhadol. 

Rydym yn gwerthfawrogi ac yn croesawu eich sylwadau a’ch safbwyntiau.  

Gallwch: 

 ysgrifennu atom: Y Grŵp Ymgysylltu, Swyddfa’r Esgobaeth, Stryd 

Fawr, Llanelwy LL17 0RD 

 anfon e-bost: sarahwheat@churchinwales.org.uk 

 ymuno yn y drafodaeth ar Facebook: chwiliwch am y dudalen 

“Engaging with Issues”. Ni fwriedir i'r dudalen Facebook wneud 

datganiadau ar bolisi esgobaethol na hyd yn oed feddwl 

corfforaethol y Grŵp Ymgysylltu, ond y gobaith yw ei bod yn cynnig 

cyfle i ddod â materion i sylw ehangach a chyfle i drafod a rhoi 

sylwadau. 

Edrychwn ymlaen at bawb yn ymgysylltu â byd Duw. 
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Y Grŵp Llywio Meithrin 

Rosalind Williams – Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes  

 

Rôl y Grŵp Llywio Meithrin yw adlewyrchu 

pwrpas Duw, meithrin datblygiad ffydd ac 

ysbrydolrwydd plant, pobl ifanc ac oedolion a 

darparu a datblygu rhaglen ysgogol o 

gyfleoedd hyfforddi i gefnogi cyfranogiad ym 

mywyd yr eglwys. 

Ym mis Medi 2013, diffiniodd y grŵp ei nod, sef: 

Ysbrydoli a Meithrin Disgyblion. O hyn, nodwyd 

dwy flaenoriaeth ganddyn nhw: 

 Paratoi teulu’r esgobaeth (Teulu Asaff) ar gyfer newid mewn diwylliant, 

ac ystyried sut gallai'r dyfodol edrych. 

 Adolygu rôl meithrin mewn perthynas ag ysgolion a cholegau 

Y flaenoriaeth gyntaf: Paratoi’r Teulu Esgobaethol ar Gyfer 

Diwylliant o Newid 

Ar gyfer y flaenoriaeth gyntaf, mae'r grŵp wedi cynnig bod rôl ar gyfer 

arbenigwyr i weithio gyda phlwyfi er mwyn datblygu rôl, pwrpas a 

gweithgarwch ardaloedd cenhadaeth. 

Rôl y Mentor Trawsnewid yw cynorthwyo deoniaethau ac ardaloedd 

cenhadaeth i ymgymryd ag adolygiad llawn o'u bywyd fel teulu o 

gynulleidfaoedd, a hwyluso datblygiad eu cenhadaeth, tystiolaeth a 

gweinidogaeth gyffredin wrth baratoi ar gyfer eu trawsnewid i ardaloedd 

cenhadaeth. 

Nod gwaith y mentoriaid yw cryfhau'r weledigaeth a chyflawni 

blaenoriaethau ardal genhadaeth neu ddeoniaeth, datblygu tystion a 

chenhadon, a datblygu tîm gweinidogaeth leol ardal genhadaeth. Mae tri 

mentor trawsnewid ar waith erbyn hyn am gyfnod o dri mis ac eraill yn 

debygol o gael eu penodi. 

Eleni gwelwyd datblygiadau cyffrous ym maes gweinidogaeth plant ac 

ieuenctid, cynhaliwyd digwyddiadau hyfforddi ar gyfer gweithwyr plant ac 

ieuenctid, gan gynnwys gweddïo gyda phobl ifanc a gwaith ieuenctid 

mewn ardaloedd cenhadaeth. Mae brecwastau 

gweithwyr plant ac ieuenctid wedi cael eu hymestyn i 

redeg nid yn unig yng ngogledd ond hefyd yn ne ein 

hesgobaeth.  

Eleni hefyd gwelwyd lansio, meithrin a datblygu Fforwm 

Ieuenctid Esgobaeth Llanelwy. Mewn amser byr mae'r 

grŵp hwn o bobl ifanc wedi rhyfeddu pawb sydd wedi 

dod i gysylltiad â nhw. O'u cyfraniad at gynhadledd Dyma’r Amser i helpu 
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gyda chlybiau bwyd yn ystod y gwyliau ac annerch y Corff Llywodraethol, 

maen nhw’n mynegi eu gweledigaeth ac yn cyfrannu'n helaeth at fywyd yr 

esgobaeth. Fe fyddan nhw hefyd yn arwain yr addoliad yn y Gynhadledd 

Esgobaethol ym mis Hydref 2015. 

Mae’r cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn cynnwys: 

 Eglwys Ieuenctid Llanelwy – mae’r ffurf newydd hon o eglwys wedi ei 

chynllunio ar gyfer mis Medi 2015 ar gyfer pobl ifanc o amgylch yr 

esgobaeth. 

 Mae mentrau wedi eu cynllunio mewn ardaloedd cenhadaeth i 

weithio mewn ffyrdd newydd gyda phlant a theuluoedd. Mae Ardal 

Genhadaeth Dyffryn Clwyd wedi datblygu gwasanaethau Blasu a 

Gweld ac mae Llaneurgain a phlwyfi cyfagos wedi sicrhau cyllid i 

gyflogi caplan ysgolion ac eglwys. Bu cynnydd yn nifer y 

gwasanaethau i deuluoedd a phlant, cynlluniau chwarae a 

phrosiectau newydd eleni wrth i ni ennill momentwm gyda Golwg 2020.   

 Ymgymerodd Tim Feak â hyfforddiant Hwylusydd Tosturi Effro ac yn 

barod mae wedi arwain nifer o gyrsiau hyfforddi a phrosiectau sy'n 

gweithio gyda phlant a grwpiau ieuenctid, ysgolion a gweithwyr 

ieuenctid ar thema pobl ifanc ac ysbrydolrwydd. Y bwriad yw y bydd 

hyn yn cael ei ddatblygu ymhellach yn 2016. 

Yr ail flaenoriaeth: Ysgolion a Cholegau 

 

Yr ail flaenoriaeth oedd adolygu rôl yr esgobaeth mewn perthynas ag 

ysgolion eglwys a cholegau a sut gallem 'gyfoethogi' profiad addysgol pob 

plentyn. Cam cyntaf y gwaith hwn yw datblygu rôl Ymwelydd yr Esgob. Bydd 

Ymwelydd yr Esgob yn dal i ymgorffori rôl fugeiliol yr Esgob ar gyfer ysgolion, 

ond yn awr bydd hefyd yn ofynnol i ysgolion adrodd iddyn nhw ar eu 

blaenoriaethau ar gyfer datblygu eu natur unigryw a’u hethos yn gysylltiedig 

â'r broses Adran 50, a fydd o fudd i ysgolion wrth iddyn nhw weithio ar y 

meysydd a nodwyd ar gyfer eu datblygiad. 

Mae'r grŵp hefyd wedi nodi caplaniaeth fel blaenoriaeth ar gyfer 2015. Mae 

rôl cydlynydd caplaniaeth newydd wedi cael ei chreu yng Ngholeg Cambria 

a phenodwyd Ruth Holden i'r rôl hon. Mae'r gaplaniaeth yn parhau i dyfu ac 

yn cael dylanwad cadarnhaol ar fywyd myfyrwyr. Mae caplaniaeth wedi 

dechrau datblygu yn ne'r Esgobaeth hefyd. Mae Coleg Castell-nedd Port 

Talbot a Choleg Powys wedi cyfuno i ffurfio'r grŵp NPTC. Mae'r gaplaniaeth 

newydd wedi ei lleoli ar gampws y Drenewydd. 
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Ar 3 Mawrth 2016, bydd fforwm caplaniaeth agored yng Ngholeg Cambria 

Wrecsam wedi ei hwyluso gan Garry Neave, sef Ymgynghorydd 

Cenedlaethol Addysg Bellach Eglwys Loegr, a’r Barchedig Ganon Mary 

Stallard, Cyfarwyddwr Canolfan San Silyn ar gyfer Addysg Grefyddol a 

Datblygu Ffydd. Y meysydd allweddol i'w hystyried yw: 

 Sut mae ysgolion a cholegau yn cefnogi'r myfyrwyr yn eu gofal? 

 Sut gallem gefnogi ysgolion a cholegau yn yr ymdrech hon? 

 Beth yw caplaniaeth a sut gallai fod o gymorth? 

 Sut gellid datblygu caplaniaeth yn y dyfodol?  

Yn ychwanegol at ei waith parhaus, mae'r grŵp wedi nodi y bydd "Dathlu 

cerrig milltir bywyd" yn rhan o'u rhaglen waith ar gyfer 2016-17. Bydd y gwaith 

hwn yn edrych ar y cerrig milltir litwrgïaidd fel bedydd, conffyrmasiwn a 

phriodas, yn ystyried sut mae'r rhain yn gysylltiedig  â digwyddiadau bywyd a 

beth gellir ei wneud i gefnogi'r rhain. 

Mae'r Grŵp Llywio Meithrin wedi cael blwyddyn brysur a boddhaus ac mae 

ganddi gynlluniau cyffrous ar gyfer 2016 a thu hwnt. Mae'n adrodd i'r Pwyllgor 

Sefydlog a thrwy hynny i’r Gynhadledd Esgobaethol. 
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Golwg 2020 –Datgloi ein PotensialY 

Barchedig Pam Powell – Cenhadwr Trawsnewid  
Mae gan Golwg 2020 broffil uchel yn ein hesgobaeth a 

thrwy’r Eglwys yng Nghymru ac mae'n cael ei amlygu mewn 

ffyrdd gwahanol ac unigryw.  

Cynhadledd Dyma’r Amser – Tachwedd 2014 
 

Cynhaliwyd Cynhadledd daleithiol Dyma'r Amser ynghylch 

Golwg 2020 yn Llandudno ym mis Tachwedd 2014. Cynrychiolwyd Esgobaeth 

Llanelwy gan dros 30 o gynrychiolwyr (lleyg 

ac ordeiniedig) ac anfonodd pob ardal 

genhadaeth o leiaf un cynrychiolydd. 

Roedd y digwyddiad yn ysgogol, yn 

bleserus ac wedi ei hwyluso’n dda. Roedd 

y rhaglen ar gyfer y penwythnos yn orlawn 

ac yn pwysleisio’r angen i edrych ar 

ddiwylliant yn ogystal â strwythur o fewn yr 

Eglwys yng Nghymru. Roedd yn galonogol gweld Fforwm Ieuenctid Llanelwy 

yn cael ei gynnwys ac yn cyfrannu, heb anghofio’r Grŵp Llywio Ymgysylltu a 

drefnodd Farchnad Foesegol a'r Llan Band o Ardal Genhadaeth Dyffryn 

Clwyd, ymhlith nifer o gyfranwyr o'r esgobaeth hon. 

 

Digwyddiadau Grym Gweddi Chwefror/Mawrth 2015 
 

Teimlai'r Pwyllgor Sefydlog ei bod yn bwysig lledaenu negeseuon cynhadledd 

Dyma’r Amser mor eang â phosibl ar draws yr esgobaeth heb golli 

momentwm. Cytunwyd i ganolbwyntio ar 

bwysigrwydd gweddi ym mhopeth a wnawn ar ein 

taith Golwg 2020 ac roeddem yn falch iawn o 

groesawu Mark Yaconelli, awdurdod a 

gydnabyddir yn rhyngwladol ar Waith Ieuenctid a 

Thosturi Effro, i ymuno â ni ar gyfer y 

digwyddiadau. Helpodd Mark ni i archwilio 

gwahanol ffyrdd o weddïo a deall pwysigrwydd 

rhannu straeon a hanes ein cymunedau wrth i ni 

geisio estyn allan gyda neges yr Efengyl. 

 

 Cynhaliwyd pedwar digwyddiad rhwng 27 Chwefror ac 1 Mawrth 2015 

 Cynhaliwyd digwyddiadau yn Llanelwy, Wrecsam (2) a Gregynog, 

gyda'r un fformat ar gyfer pob digwyddiad 

 Siaradodd Esgob Gregory a Mark Yaconelli ym mhob digwyddiad 

 Bu Fforwm Ieuenctid Llanelwy yn un o’r digwyddiadau yn Wrecsam 

Cydnabyddiaeth: Andy Stonehouse 
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 Roedd 345 o bobl yn bresennol dros y penwythnos - 68 o glerigion a 

277 o leygwyr 

Canlyniadau digwyddiadau Grym Gweddi: 

 

 Cyswllt e-bost wythnosol gyda phawb a oedd yn bresennol yn Grym 

Gweddi 

 Creu gwe o weddi ar draws yr esgobaeth 

 Lansio Cronfa Trawsnewid yn Mehefin 2015 

 Cynllunio ar gyfer gyfnod preswyl chwe mis Mark Yaconelli yn 2016 

 Tyfu’n ddyfnach i mewn i weddi - sefydlu grwpiau gweddi ar draws ein 

holl ardaloedd cenhadaeth gyda chymorth gan Ganolfan 

Ysbrydolrwydd Beuno Sant yn Nhremeirchion 

Penodi Cenhadwr Trawsnewid 
 

Mae’r Barchedig Ganghellor Pam Powell yn awr yn setlo yn ei 

rôl newydd fel cenhadwr trawsnewid esgobaethol ac mae hi 

wedi gweithio gyda phob deon bro / arweinydd ardal 

genhadaeth. Mae pawb ohonom ar daith o newid ac nid 

oes dwy ddeoniaeth yr un fath â’i gilydd oherwydd maint, 

diwylliant a modelau gweinidogaeth yr ardaloedd. Mae'r 

esgobaeth wedi ymrwymo i defnyddio Mentoriaid 

Trawsnewid ac mae’r adroddiad mentora cyntaf wedi ei 

gwblhau ar gyfer Ardal Genhadaeth Cedewain. Mae mentoriaid eraill wedi 

gweithio ym Mhenarlâg a Llanrhos, ac mae Cynadleddau Deoniaethol 

Mathrafal, Alun, Dyffryn Dyfrdwy a Phenllyn a Edeirnion yn dymuno dilyn eu 

hesiampl. Mae'r newid yn cael ei gychwyn gan gynadleddau deoniaethol, 

sy'n llwyfannau ddelfrydol gan eu bod yn cynnwys lleygwyr a chlerigion, ac 

yn cynrychioli holl eglwysi’r ddeoniaeth. 

 

Mae'r mentoriaid trawsnewid yn chwarae rolau allweddol wrth gyflwyno 

datblygiad ardaloedd cenhadaeth fel rhan o Golwg 2020. Mae’r  rôl yn 

canolbwyntio ar reoli newid ar lefel plwyf ac yn gofyn am 'wrando 

gweithredol' dwys er mwyn deall gobeithion, pryderon ac ofnau pobl. 

Unwaith y bydd y cam hwn wedi ei gwblhau, bydd y mentor trawsnewid yn 

cyfosod a dadansoddi'r adborth a gafwyd cyn llunio argymhellion ar gyfer 

datblygu'r ardal genhadaeth yn y dyfodol.  

 

 
 

Nid yw rhai deoniaethau fel Wrecsam, Dinbych a'r Wyddgrug wedi dewis 

mentor trawsnewid, ond er hynny maen nhw wedi mynd drwy gyfnod o 
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ddirnad ac ymgynghori wrth iddyn nhw ystyried dod yn ardal genhadaeth. 

Mae'r trawsnewid yn fwy na newid enw, ond yn hytrach yn newid diwylliant 

cyfan wrth i ni ddatblygu dull gweinidogaeth ar y cyd i wasanaethu 

anghenion holl bobl Dduw yn ein deoniaethau. 

 

Mae deoniaethau erbyn hyn yn edrych ar eu timau arwain ac yn ceisio 

dirnad pwy sydd orau i wasanaethu ochr yn ochr â chlerigion a darllenwyr. 

Mae rolau’n cynnwys ymwelwyr bugeiliol, cyllid, gweinyddu, 

gweinidogaethau plant a theuluoedd, gweinidogaeth i dwristiaid, ysgolion, 

cartrefi preswyl a llawer mwy. Bydd pob aelod o'r tîm yn dechrau gweithio 

gydag eraill ar draws y ddeoniaeth sydd â doniau tebyg, a thrwy hynny yn 

cryfhau gweinidogaeth gyffredinol yr ardal genhadaeth drwy ganolbwyntio 

tuag allan i gwrdd ag anghenion pawb. 

 

Gan ein bod ni bob amser yn trawsnewid yn ein bywydau personol, mae 

angen i ni wneud yr un fath fel cymunedau ffydd os ydym am gwrdd ag 

anghenion y rhai rydym yn eu gwasanaethu. Felly, mae rôl y cenhadwr 

trawsnewid yn un eang: 

 

Rôl y cenhadwr trawsnewid fydd cynorthwyo deoniaethau ac ardaloedd 

cenhadaeth i ymgymryd ag adolygiad llawn o'u bywyd fel teulu o 

gynulleidfaoedd, a’u cenhadaeth gyffredin, eu tystiolaethu a’u 

gweinidogaeth naill ai i baratoi ar gyfer trawsnewid yn ardaloedd 

cenhadaeth, neu wrth ddatblygu eu bywydau fel ardaloedd cenhadaeth.  

 

Nod gwaith y cenhadwr fydd cryfhau mynegiant a gweithredu 

blaenoriaethau deoniaeth neu ardal genhadaeth fel eu bod nhw’n 

tystiolaethu ac yn cenhadu fel ei gilydd, dirnad trefniadau tiriogaethol 

ardaloedd cenhadaeth a datblygiad tîm gweinidogaeth yr ardal 

genhadaeth leol, ei hyfforddiant a’i dulliau o weithio. 

 

Bydd y cenhadwr hefyd yn cynorthwyo i ddatblygu a mynegi cyfamodau 

ardaloedd cenhadaeth. Pan fydd un neu ragor o fentoriaid trawsnewid yn 

cael eu defnyddio gan yr esgobaeth, bydd y cenhadwr trawsnewid yn 

gweithredu fel rheolwr llinell gweithredol o'u gwaith, ac yn dod â'r holl 

fentoriaid trawsnewid at ei gilydd i’w cydlynu a’u hannog. 
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Cyllido Plwyfi a Stiwardiaeth 
Tracey White – Swyddog Cymorth Cyllid a Phlwyfi  

 

Dod yn Bobl Hael 
 

Mae gwaith yn parhau ar annog pobl i archwilio un o bedair elfen y prosiect 

Dod yn Bobl Hael:

 Meithrin diwylliant o haelioni 

 Annog cyfrannu rheolaidd 

 Cynllunio ar gyfer twf 

 Annog rhodd barhaol 

Mae ‘Rhoi am Oes' yn darparu rhaglen stiwardiaeth 'cyffyrddiad ysgafn' ac 

yn ystod 2015 mae wyth o blwyfi wedi gweithio drwy'r rhaglen sy'n eu galluogi 

i benderfynu ar y drefn maen nhw’n ymdrin â'r mater: 

 

 Pregethu a dysgu 

 Dweud diolch 

 Cysylltu rhoi â chenhadaeth a gweinidogaeth 

 Adolygu cyfraniadau 

Ym mhob achos rhaid i'r plwyf weithio drwy'r rhaglen eu hunain, yna gallai 

fod apêl i'r gymuned leol - gan eu helpu i ddeall y gwahaniaeth y gallai eu 

cyfraniadau ei wneud i'w heglwys a'u cymdogaeth. 

 

Cyllido Prosiectau 
 

Mae plwyfi yn yr esgobaeth yn dal i lwyddo i ddenu 

grantiau gan amrywiaeth o gyllidwyr ar gyfer amrywiaeth 

eang o brosiectau. Wrth i gyllid ddod yn brin, mae 

cyllidwyr yn gofyn am lefel uwch o broffesiynoldeb yn y 

ceisiadau am arian. Maen nhw’n arbennig o awyddus i 

weld bod manteision y prosiect yn estyn allan y tu hwnt i 

gynulleidfaoedd eglwysig. Mae hyn wedi arwain at yr 

angen i nodi rhanddeiliaid posibl ac ymgynghori'n 

ehangach nag oedd yn angenrheidiol yn flaenorol. 

 

Nid yw hi bellach yn dderbyniol i blwyfi ddweud wrth gyllidwyr y 'byddwn yn 

adeiladu ac fe ddaw’r bobl'. Yn lle hynny, mae angen cynllun gweithgarwch 

cadarn ar waith ar gyfer unrhyw brosiect aildrefnu mawr. 

 

Er mwyn helpu i addasu i'r newidiadau hyn, mae fideo ar-lein wedi cael ei 

gynhyrchu i arwain plwyfi drwy'r camau sydd eu hangen i wneud ceisiadau 

am gyllid yn effeithiol. 
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Pwyllgor Ymgynghorol yr 

Esgobaeth ar Ofalu am Eglwysi 

Jan Williams – Swyddog Cadwraeth a Datblygu Eglwysi 

 

Yn 2014 cynhaliodd y Pwyllgor wyth cyfarfod drwy 

gydol y flwyddyn, ac ystyriwyd 63 o geisiadau 

ffacwltiau. Hyd yma (31 Gorffennaf 2015), mae'r 

Pwyllgor wedi derbyn 50 o geisiadau ffacwltiau eleni. 

Mae nifer o gyfarfodydd safle wedi cael eu cynnal 

hefyd, yn unol â cheisiadau plwyfi, i roi cyngor ar 

amryw o gynlluniau arfaethedig. 

 

Mae’n ymddangos fod gwefan y Pwyllgor yn cael ei defnyddio’n eang; mae 

modd llwytho i lawr canllawiau a ffurflenni ffacwltiau. Mae modd gweld 

'Adeiladau ysbrydoledig', sydd hefyd yn dangos costau. Mae'r rhan fwyaf o 

ffurflenni ffacwltiau yn cael eu hanfon drwy e-bost neu eu llwytho i lawr yn 

unigol; mae rhai yn dal i gael eu postio. Mae trafodaethau ynghylch trefnu 

bod cyfleuster ar-lein ar gael yn y dyfodol, fel mae Eglwys Loegr yn ei 

ddarparu.  

 

Mae holl aelodau’r Pwyllgor yn cael 'papurau' ar gyfer cyfarfodydd y 

Pwyllgor yn electronig. Mae'r rhain naill ai’n cael eu hanfon drwy e-bost ar 

ffurf dolen 'Dropbox' neu eu hychwanegu at gof bach sy'n cael ei bostio at 

aelodau. Mae hyn yn gweithio'n dda, ac yn arbed amser ac arian ar argraffu 

a phostio. 

 

Bydd cadeirydd y Pwyllgor yn ymddeol ar ôl cyfarfod 7 Medi 2015.  Ei olynydd 

yw Ms Menna Gerrard, sydd hefyd yn Bensaer. 

 

Llwyddodd pump o eglwysi a'r Eglwys Gadeiriol i gael grantiau ar gyfer 

toeau/cwteri drwy’r Grant Mannau Addoli Rhestredig, sef cyfanswm o 

£363,600. 

 

Cynhaliwyd arddangosiad ar gyfer ffotograffiaeth/ffilmio drôn ar dir yr Eglwys 

Gadeiriol ym mis Ionawr, gyda Phenseiri / Syrfewyr sy’n gwasanaethu 

Esgobaethau Llanelwy a Bangor yn bresennol. 

 

Cyrsiau  

Rheoli newid mewn adeiladau hanesyddol – cynhaliwyd yn Eglwys Gadeiriol 

Caer 29 Ebrill 2015 – Jan Williams yn bresennol 

 

2015-16 

 Ychwanegu rhagor o luniau ‘cyn’ ac ‘ar ôl’ at ‘Adeiladau 

Ysbrydoledig’ 

 Darparu cyrsiau hyfforddi ar gyfer cymorth a chyngor ar ffacwltiau 
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Eglwys Gadeiriol Llanelwy 
Karen Williams – Gweinyddwr yr Eglwys Gadeiriol 

 

Bydd y flwyddyn a ddaw yn gyfnod o 

weithgarwch mawr yn yr Eglwys Gadeiriol. Ar 

ôl blynyddoedd lawer o waith cynllunio a sawl 

anhawster, o'r diwedd mae gwaith ar fin 

dechrau ar estyniad i ddarparu toiledau. Bydd 

argaeledd cyfleusterau modern yn galluogi'r 

Eglwys Gadeiriol i ymestyn ei photensial fel 

lleoliad blaenllaw ar gyfer cyngherddau a 

digwyddiadau a datblygu ei gweinidogaeth lletygarwch, gyda chynlluniau 

ar y gweill yn barod i ddarparu ystafell de. Y gobaith yw y bydd y 

cyfleusterau newydd yn weithredol o Basg 2016 ymlaen. 

 

Roedd yn drist gan y Deon a'r Cabidwl, cynulleidfa’r Eglwys Gadeiriol a’r staff 

ffarwelio â’r Caplaniaid, y Barchedig Val Rowlands a'r Barchedig Elaine 

Atack, ond yn falch iawn o groesawu'r Parchedig Ganon Rex Matthias fel y 

Canon Pencantor newydd. 

 

Mae clyweliadau’n cael eu cynnal i greu Côr Gwirfoddol yn yr Eglwys 

Gadeiriol sy’n fenter newydd ym mywyd cerddorol yr Eglwys Gadeiriol ac a 

fydd yn cyfoethogi repertoire yr Eglwys Gadeiriol o gerddoriaeth gorawl 

gysegredig. 

 

Diolch i haelioni cymwynaswr a gwaith codi arian egnïol gan Gymdeithas 

Côr yr Eglwys Gadeiriol, bu'n bosibl i ni ddechrau gweithio ar uwchraddio’r 

Ysgol Gân iddi gydymffurfio â'r rheoliadau cyfredol a bod yn amgylchedd 

diogel, cynnes a chyfforddus ar gyfer y cantorion. 

 

Arweiniodd cyfnod preswyl yr 'Artist Preswyl' at 

waith celf ‘The Honesty’, a gafodd ei arddangos 

gan ddefnyddio effeithiau arbennig gweledol a 

thechnoleg hologram yn y tŵr. 

 

Mae'r Eglwys Gadeiriol yn parhau i groesawu pererinion drwy gydol y 

flwyddyn, ac mae'r Deon a'r Cabidwl yn ddiolchgar iawn i'r stiwardiaid a'r 

croesawyr sy'n cyfarch pobl sy'n dod i ymweld ac addoli. Mae 

gwasanaethau yn ystod yr wythnos ac ar y  Sul yn parhau i ddatblygu, a bu 

cynnydd yn nifer y rhai a fu’n bresennol yn y rhan fwyaf o wasanaethau. Mae 

hi bob amser yn bleser cynnal gwasanaethau a chyngherddau ar gyfer 

sefydliadau eraill, a bu llawer ohonyn nhw yn ystod y flwyddyn gan gynnwys 

cyngerdd Russell Watson. Mae plwyfi, ardaloedd cenhadaeth a 

deoniaethau hefyd wedi ymweld â'r Eglwys Gadeiriol, ac mae hi bob amser 

yn fraint arbennig croesawu grwpiau o'r esgobaeth a chynnal digwyddiadau 

esgobaethol. 
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Cymdeithas Clerigion wedi 

Ymddeol  

Y Parchedig Ganon D Quentin Bellamy 

 

Un o'r bendithion mawr sydd gennym yn yr 

eglwys yw’r gweinidogion wedi ymddeol sy'n 

gwasanaethu yn ein plith. Maen nhw’n dod 

â chyfoeth enfawr o wybodaeth a phrofiad 

a dyfnder mawr o ysbrydolrwydd. Mae rhai 

yn dod atom o daleithiau eraill yn y 

Cymundeb Anglicanaidd tra bod eraill wedi 

gwasanaethu yn ein hesgobaeth am fan 

fawr os nad y cyfan o’u gweinidogaeth. 

Maen nhw wedi gweld pob math o dueddiadau a mentrau yn mynd a dod 

ac yn gallu ein sicrhau ni nad oes dim newydd dan yr haul mewn gwirionedd 

(nac yn y weinidogaeth). Heb amheuaeth o gwbl, ni allai llawer o blwyfi 

(na'u clerigwyr) oroesi heb weinidogaeth ein cydweithwyr sydd wedi 

ymddeol sy’n rhannu eu doniau a'u gweinidogaeth gyda ni mor hael ac mor 

rasol. 

 

Nifer o flynyddoedd yn ôl, awgrymodd grŵp o glerigion wedi ymddeol sy'n 

byw yn ein hesgobaeth y byddai'n beth da pe gellid ffurfio Cymdeithas 

clerigion wedi ymddeol i ddarparu cymdeithas a chydgefnogaeth. Dan 

arweiniad y Canon (bellach Archddiacon) Bob Griffiths, cafodd y grŵp ei 

sefydlu ac fe wnaeth brofi ei werth yn gyflym iawn. Fe wnaeth barhau i ffynnu 

dan weinidogaeth y Canon John Evans, ac ar ei ymddeoliad, cefais i 

wahoddiad i fod yn gaplan. 

 

Rydym yn cyfarfod yn ffurfiol ddwywaith y flwyddyn. Yn y gwanwyn rydym yn 

cyfarfod yn Eglwys Sant Martin o Tours yn Llai, lle’r ydym yn croesawu siaradwr 

gwadd, ac yn gyffredinol mae amser yn cael ei neilltuo ar gyfer trafodaeth. 

Yn dilyn hyn rydym yn cael te prynhawn blasus wedi ei baratoi gan y plwyf 

ac mae'r prynhawn yn dod i ben gyda Hwyrol Weddi. Rydym yn ddiolchgar 

iawn i bobl plwyf Llai am eu caredigrwydd a’u lletygarwch gwych. Yn yr 

hydref daw ein Cymun blynyddol yn yr Eglwys Gadeiriol, ac mae hyn yn cael 

ei ddilyn gan ginio yng Ngwesty'r Oriel yn Llanelwy. Ar yr achlysur hwn yr 

Esgob yw'r gwesteiwr ac mae'n sicrhau bod pawb yn cael amser 

ardderchog a bod pawb yn gadael gan deimlo bod eu gweinidogaeth yn 

cael ei gwerthfawrogi’n fawr iawn gan yr esgobaeth. 

 

Mae'r Gymdeithas yn agored i bob clerig sydd wedi ymddeol, eu priod, a 

gweddwon clerigion, ac estynnir croeso cynnes iawn i bawb. Os ydych yn 

gwybod am unrhyw glerig nad yw’n ymwybodol o'n Cymdeithas ac a 

fyddai'n hoffi ymuno â ni, yna rhowch wybod i mi yn ddi-oed. 
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Cyfathrebu 

Karen Maurice – Swyddog Cyfathrebu 

 

Mae 2014/2015 wedi bod yn flwyddyn brysur arall o safbwynt Cyfathrebu. 

Rydym wedi parhau i gefnogi nifer o fentrau Golwg 2020 ar draws yr 

esgobaeth dan ein mentrau 'Datgloi ein Potensial'. Yn y 12 mis diwethaf, 

rydym wedi canolbwyntio hyd yn oed mwy ar gyfathrebu wyneb yn wyneb â 

phobl. Roedd Cynhadledd Esgobaethol 2014 yn canolbwyntio ar 'Ddatgloi 

ein Potensial' ac roedd yn gyfle delfrydol i rannu negeseuon allweddol gyda 

chynrychiolwyr o bob eglwys ar draws yr esgobaeth. 

 

Ym mis Tachwedd 2014, trefnodd yr Eglwys yng 

Nghymru Gynhadledd Dyma’r Amser yn 

Llandudno, ac roeddem yn falch o gefnogi’r 

digwyddiad hwn fel esgobaeth drwy drefnu 

marchnad foesegol, darparu siaradwyr i siarad 

am fentrau Golwg 2020 ysbrydoledig yn yr 

esgobaeth a threfnu adloniant gyda’r nos.  

Cafodd y 30 a gynrychiolodd yr esgobaeth eu hysbrydoli gan y digwyddiad 

hwn, ac yna fe gawson nhw’r dasg o ledaenu negeseuon y gynhadledd ar 

draws yr esgobaeth. Yn sgil hyn, datblygodd Digwyddiadau Grym Gweddi 

yng ngwanwyn 2015, lle daeth bron i 500 o bobl o bob rhan o'r esgobaeth i 

glywed y siaradwr ysbrydoledig Mark Yaconelli yn ein hatgoffa bod yn rhaid i 

weddi fod yn sail i bopeth a wnawn. Sefydlwyd neges e-bost wythnosol Grym 

Gweddi hefyd i ymestyn allan a sefydlu rhwydwaith weddi ar draws yr 

esgobaeth. 

 

Mae ffurfiau mwy newydd o gyfryngau yn parhau i fod 

yn bwysig, a’n gwefan ni yw’r brif ffynhonnell o 

wybodaeth ar gyfer ein plwyfi, deoniaethau ac 

ardaloedd cenhadaeth yn awr. Mae ein llwyfannau cyfryngau 

cymdeithasol yn parhau i dyfu wrth i ni geisio dod o hyd i ffyrdd o 

annog y cenedlaethau iau i ymgysylltu â neges yr Efengyl.  Mae 

Esgob Gregory yn awyddus iawn i ddefnyddio’r dechnoleg 

newydd hon ac mae wedi arbrofi gyda recordio negeseuon 

allweddol i'w rhannu ar draws yr esgobaeth. Mae hyn wedi cael derbyniad 

da. 

 

Gwelwyd newid sylweddol yn y personél cyfathrebu yn ystod 2015. Yn gynnar 

yn 2015, ar ôl pedair blynedd lwyddiannus yn y swydd, symudodd Phil 

Topham i rôl newydd y tu allan i'r Eglwys yng Nghymru. Rydym yn ddiolchgar 

iawn i Phil am ei holl waith caled, ei egni a’i frwdfrydedd, ac rydym yn 

dymuno pob llwyddiant iddo yn y dyfodol. Tra buom yn chwilio am olynydd 

Phil, rhoddwyd nifer o fesurau dros dro ar waith i sicrhau parhad yr adran 

gyfathrebu.  
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Gweithredodd Michelle Freeman fel swyddog cyfathrebu dros dro, gan 

weithio yn swyddfa’r esgobaeth a darparu diweddariadau rheolaidd i wefan 

yr esgobaeth, y dudalen Facebook, y cyfrif Twitter a chyhoeddi datganiadau 

i'r wasg. 

 

Cafodd Teulu Asaph ei olygu gan y Barchedig Heather 

Fenton a’i gynllunio gan Martyn Walsh gyda chefnogaeth 

y tîm cyfathrebu. Mewn rhifynnau diweddar, mae Teulu 

Asaph wedi symud i wneud safiad "ymgyrchu" ar rai 

materion a rhoddodd sylw i nifer o bynciau heriol. Er 

enghraifft, yn y cyfnod cyn yr Etholiad Cyffredinol, 

gofynnodd Teulu Asaph a ellid defnyddio egwyddorion 

Beiblaidd, a dysgeidiaeth y Proffwyd Micha yn benodol, i 

benderfynu ar sut i bleidleisio. Yn dilyn yr ymgynghoriad ar 

briodasau rhai o’r un rhyw ar draws y dalaith, comisiynwyd 

myfyrdodau yn rhifyn Awst / Medi o ddwy ochr i’r ddadl. 

Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn cefnogi ein hymdrechion i fod yn eglwys 

eangfrydig sy'n canolbwyntio llawer mwy ar ein cymunedau lleol a'r materion 

sy'n bwysig i'r bobl yno. Rydym wedi ein 

calonogi o glywed bod nifer o eglwysi yn awr 

yn mynd ati i ddefnyddio Teulu Asaph fel 

offeryn ar gyfer cenhadaeth ac yn dosbarthu'r 

cylchgrawn i'w cymunedau ehangach drwy 

lyfrgelloedd, meddygfeydd a siopau trin gwallt!  

 

Yn dilyn lansiad llwyddiannus y Prosbectws 

Hyfforddiant Esgobaethol cyntaf erioed ym mis 

Medi 2014, bydd ail rifyn o'r prosbectws ar gyfer 

2015/2016 yn cael ei gyhoeddi yn ystod tymor yr 

hydref 2015. Rydym wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer y rhai sy’n 

archebu lle ar gyrsiau hyfforddiant ers lansio’r prosbectws hwn. Ym mis 

Gorffennaf 2015, fe wnaethom hefyd lansio Canllawiau Grantiau 

Esgobaethol newydd sy'n egluro'r gwahanol grantiau esgobaethol sydd ar 

gael i gefnogi unigolion, plwyfi, deoniaethau ac ardaloedd cenhadaeth. 

 

Ym mis Gorffennaf 2015, roeddem yn falch o gyhoeddi penodiad swyddog 

cyfathrebu newydd i’r esgobaeth. Dechreuodd Karen Maurice, cyn-

newyddiadurwraig gyda’r BBC ac ymgynghorydd cysylltiadau cyhoeddus yn 

y diwydiant ynni adnewyddadwy, weithio dau ddiwrnod yr wythnos yn ystod 

gwyliau'r haf, ond symudodd i oriau llawn amser o fis Medi. Mae Karen yn 

ymgymryd â golygu Teulu Asaph, gan geisio sicrhau bod y cyhoeddiad yn 

parhau i fod yn heriol a pherthnasol, gan adlewyrchu cenhadaeth o bob 

rhan o'r esgobaeth ac edrych i weld sut gellir cynyddu ei gylchrediad y tu 

allan i eglwysi. Yn y dyfodol fe fydd hi’n goruchwylio yr holl gyfathrebu 

mewnol ac allanol, gan gynnwys datganiadau i'r wasg, cynnwys ar y we, a 

phrosiectau cymdeithasol ac aml-gyfrwng.   
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Casgliad yr Esgobaeth 

Y Parchedig David Lewis - Rheithor Bywoliaeth Reithorol Penarlâg 
Ein helusen ar gyfer 2014 oedd Rhwydwaith Cymunedol 

Ffermio, sy'n darparu cefnogaeth hanfodol i'r gymuned 

amaethyddol yn enwedig yn ein hesgobaeth ni, sy'n 

cwmpasu ardal wledig mor fawr. Dathlwyd yr elusen yn 

ein gwasanaeth arbennig ym Mhafiliwn Llangollen ym 

mis Hydref dan arweiniad Chris Coe, cyfarwyddwr rhanbarthol Rhwydwaith 

Cymunedol Ffermio a'r Barchedig Heather Fenton, ein Swyddog Bywyd 

Gwledig. Cyflwynwyd siec am £8000 i'r elusen gan Mrs Clare Cameron. 

Yng Nghynhadledd Esgobaethol 2014, dewiswyd Ambiwlans Awyr Cymru fel 

ein helusen ar gyfer 2015. Ambiwlans Awyr 

Cymru yw elusen ambiwlans awyr 

cenedlaethol Cymru, sy’n darparu 

gwasanaeth awyr brys i’r rhai sy'n wynebu 

salwch neu anafiadau sy'n bygwth bywyd. 

Mae tri hofrennydd yr elusen yn wynebu 

tirwedd amrywiol a heriol. Mae modd lansio 

pob un o’r hofrenyddion o fewn tri munud i dderbyn galwad frys. O'r tri maes 

awyr, gall hofrennydd fod yn unrhyw le yng Nghymru o fewn 20 munud yn 

unig. Ond mae’r elusen hon yn dibynnu ar ein rhoddion, felly bydd y casgliad 

yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau nifer o bobl. Bydd gwasanaeth y 

casgliad yn cael ei gynnal yn y Gynhadledd Esgobaethol ddydd Sadwrn 10 

Hydref 2015. 

Dros y blynyddoedd diwethaf mae’r esgobaeth wedi talgrynnu’r casgliad 

gan y plwyfi i fyny i £8,000. Yn ein Cynhadledd yn 2014, penderfynodd 

cynrychiolwyr y bydd y siec a gaiff ei chyflwyno o eleni ymlaen am y swm 

gwirioneddol a gasglwyd heb yr ychwanegiad gan yr esgobaeth. 

Ar ôl 14 mlynedd fel y swyddog sy'n gyfrifol am weinyddiaeth, ymddeolais o’r 

swydd ym mis Mawrth. Hoffwn ddiolch i Esgob Gregory, ei wraig Clare, Sian 

yn swyddfa'r Esgob a holl dîm swyddfa’r esgobaeth sydd wedi gweithio mor 

galed i gefnogi'r apêl blynyddol. Mrs Roz Crawford fydd yn ymgymryd â’r 

swydd o eleni ymlaen, ac rwy'n dymuno pob bendith iddi yn y dyfodol. 
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Y Bwrdd Persondai 
Dewi Thomas – Arolygydd y Bwrdd Persondai 

 

Mae adleoli rhagor o staff clerigol drwy gydol y flwyddyn wedi creu sefyllfa o 

stoc tai llifol. Mae'r Bwrdd wedi gorfod bod yn hyblyg ac addasu i sicrhau 

bod eiddo yn cael ei gwblhau i'r safon angenrheidiol ar amser ac o fewn y 

gyllideb. 

 

Mae'r llwyth gwaith yn parhau i fod yn amrywiol, yn amrywio o adeilad 

newydd arall (Cei Connah) gan alluogi gwerthu'r cyn ficerdy Fictoraidd, i 

adnewyddiadau helaeth yn Ninbych a Westminster Drive, Wrecsam, er 

enghraifft. Mae gwaith uwchraddio adeiladau dibreswyl presennol i 

ddarparu cyfleusterau addas at ddiben gweinyddol (Gwernaffield, San Silyn 

Wrecsam a Dewi Sant Cei Connah) wedi bod yn mynd rhagddo. 

 

Mae’r gwaith o werthu eiddo mwy o faint, 

hŷn ac aneffeithlon wedi parhau, gan 

alluogi prynu adeiladau modern yn eu lle, 

fel yng Nghaerwys, Chwitffordd a 

Llansantffraid ym Mechain. Lle ystyrir ei 

bod yn amhriodol gwerthu eiddo mwy o 

faint, rhoddir ystyriaeth i drosi / aildrefnu i 

roi bywyd newydd, o bosibl, ar ffurf llety 

rhent y mae ei angen yn fawr. 

 

Bydd cadw eiddo dros ben sydd ar gael i'w rentu yn golygu arddull wahanol 

o reoli, gan sicrhau ein bod yn manteisio i’r eithaf ar incwm rhent, gan leihau'r 

baich ariannol mewn mannau eraill yn yr esgobaeth. 

 

Rhagwelir y bydd prosiectau sy'n cynnwys gwahanol fathau o eiddo eglwysig 

yn cael eu rheoli’n fewnol: mae'r rhain yn cynnwys ysgolion segur, tai ysgol, 

canolfannau gweinyddol a neuaddau. 

 

Bydd gwaith gweinyddol ychwanegol yn 

angenrheidiol dros y flwyddyn neu ddwy 

nesaf i ddarparu ar gyfer deddfwriaeth 

sy'n newid (Rheoliadau CDM 2015). Fe 

allai hyn fod yn gyfle arall i hyfforddi 

myfyriwr prifysgol mewn gwaith arolygu 

adeiladau. 

 

Mae lle pellach ar gyfer integreiddio 

gwaith y Bwrdd gyda staff eraill i wneud y 

gorau o adnoddau a’u rhesymoli hefyd. 
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Cymdeithas De Orllewin 

Tanganyika 
Jonathan Abbatt – Cadeirydd Cymdeithas De Orllewin Tanganyika 

 

Mae dwy daith i Dde Orllewin Tanganyika yn cael eu cynnal ym mis Medi 

2015.   

 

Dau yn eu Harddegau o’r Bala ar eu ffordd i Milo  

 
Bydd Iwan Edwards a Katie Williams o'r Bala yn 

ymuno ag Adrian a Hilary Murray ar eu hymweliad â 

chymuned ben mynydd Milo ym mis Medi, gefaill-

blwyf y Bala yn ne orllewin Tanganyika. 

 

Roedd gofyn i Iwan a Katie godi arian i dalu am gost 

eu hymweliad, ac mae hefyd gronfa o tua £500 ar 

gyfer ei defnyddio mewn prosiectau i baratoi ar 

gyfer y daith a thra byddan nhw yno. Cymerodd y grŵp fagiau caban 

ysgafn ar gyfer eu heiddo personol, gan adael 30kg yr un, sef 120kg gyda’i 

gilydd, ar gyfer y pethau maen nhw’n bwriadu eu gadael yn Milo, gan 

gynnwys offer gwaith coed, llyfrau a CDs, deunyddiau crefft, setiau 

brodwaith, cynlluniau a deunyddiau gwersi, llyfrau i’r ysgol, tri gliniadur, dau 

beiriant gwnïo, peiriant gwau a sawl set o gitiau pêl-droed! Fe wnaeth 

rhoddwr caredig addo helpu os byddan nhw’n mynd dros y lwfans bagiau, 

ac mae gan gwmni hedfan Emirates gyfradd elusen arbennig ar gyfer 

bagiau ychwanegol. 

 

Meithrin Cysylltiadau ag Ysgolion 
   

Bydd yr athrawes gerddoriaeth Kathryn Mann yn 

ymuno â Mike a Roz Harrison ar eu hymweliadau â 

Njombe a Manda ym mis Medi. Mae disgyblion 

dosbarth 3 yn Ysgol Bodafon wedi bod yn astudio 

Tanzania gyda Mrs Mann am rai misoedd. Mae 

Kathryn yn gobeithio dod yn ôl â llawer o gerddoriaeth newydd o dde 

orllewin Tanganyika i fod yn rhan o raglen yr hydref yn yr ysgol. Bydd Kathryn 

yn dysgu yn Ysgol y Santes Fair, Njombe. 

 

Bydd Mike a Roz fod yn dod i adnabod Esgob newydd de orllewin 

Tanganyika, y Gwir Barchedig Matthew Mhagama, ac yn archwilio sut gall y 

ddwy esgobaeth weithio gyda'i gilydd. Mae Esgob Matthew, brodor o 

Zanzibar, wedi cwblhau astudiaethau ôl-radd mewn Astudiaethau Islamaidd 

yn Ethiopia yn ddiweddar yn y gobaith y ceir gwell dealltwriaeth rhwng y 

gwahanol gymunedau ffydd yn Nwyrain Affrica. 
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Cychod Pysgota Newydd 

 
Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Eglwys Sant Paul, Bae Colwyn, wedi 

codi dros £2,000 i gynorthwyo pysgotwyr o blwyf 

Ilela ar lannau Lyn Nyasa i brynu cychod modern 

gyda moduron allfwrdd. 

 

Mae plwyfi gwledig deoniaeth Mathrafal hefyd 

wedi gwneud ymdrech enfawr, yn yr un modd â 

chyfeillion ym mhlwyf St. Leonard yn Esgobaeth 

Caerloyw. Ynghyd â rhodd gan roddwr preifat a 

grant gan Fwrdd Cyllid Esgobaeth Llanelwy, 

codwyd cyfanswm o £8,500 i roi pedwar cwch pysgota newydd i’r pedair 

cymuned ar lan y llyn yn lle'r cychod cafnau pren sy’n cael eu defnyddio ar 

hyn o bryd. 

 

Cefnogi Ysgolion 
 

Mae Ysgol y Santes Fair, Njombe, yn adeiladu ystafelloedd dosbarth newydd 

ar ôl cymorth gan ysgolion yn Llanfynydd a Nercwys. 

 

Plwyfi Cyswllt 
 

Mae nifer o blwyfi Llanelwy wedi dechrau gwneud cysylltiadau â phlwyfi yn 

ne orllewin Tanganyika. Mae coed wedi cael eu plannu yn Kibena o 

ganlyniad i gymorth gan Gwersyllt. 
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Hyfforddi gyda’n gilydd  

Tracey White – Swyddog Cymorth Cyllid a Phlwyfi  

Mae'r Fforwm Hyfforddi yn agored i unrhyw un sy'n trefnu digwyddiadau 

hyfforddi ar gyfer yr esgobaeth. Ar hyn o bryd, yr aelodau yw: 

 Tracey White – Cydlynydd / Hyfforddi Gweinyddu Plwyfi 

 Manon James – Datblygiad Proffesiynol Parhaus / Diwinyddiaeth / 

Cynorthwywyr Bugeiliol / Arweinwyr Addoliad 

 Ros Williams – Ysgolion 

 Tim Feak – Gweithwyr Ieuenctid a Phlant 

 Sarah Wheat – Ymgysylltu / Allgymorth Plwyfi 

 Richard Hainsworth – Archwilio Ffydd/Byw a Dysgu 

 Huw Lloyd – Eiriolwr Lleyg Golwg 2020/Lles Meddyliol ac Ysbrydolrwydd 

 Pam Powell – Trawsnewid i Golwg 2020 

 Darllenydd Lleyg – Dr Wayne Morris 

 

Mae'r Fforwm Hyfforddi yn trafod pob mater sy'n ymwneud â hyfforddiant i 

bawb sydd ar waith yn ein hesgobaeth. Dyma rai o'r gweithgareddau:  

 Paratowyd prosbectws hyfforddi, sy’n rhoi manylion am yr holl 

ddigwyddiadau hyfforddi / dysgu yn ystod 2015 

 Rydym wedi cefnogi cyflwyno bwrsariaeth hyfforddiant sy’n agored i 

bawb, gyda uchafswm uwch o £500 y pen  

 Bydd prosbectws hyfforddi 2016 yn cynnwys adran sy'n canolbwyntio 

ar les meddyliol ac ysbrydolrwydd 

 Rydym wedi gofyn am adran arbennig ar StAR i dynnu sylw at 

ddigwyddiadau hyfforddi sydd ar y gweill 

 Ers cyflwyno'r prosbectws, a'r newid yng nghysodiad StAR, mae 

presenoldeb yn nigwyddiadau hyfforddi Hyfforddi gyda'n gilydd wedi 

cynyddu'n sylweddol. Rydym wedi cael nifer o geisiadau i'r gronfa 

bwrsariaeth hyfforddi i alluogi unigolion i gael mynediad at 

hyfforddiant o ansawdd uchel. 

 Tua diwedd 2015, bydd Hyfforddi gyda’n gilydd ar-lein yn cael ei lansio 

gyda chlipiau fideo y gellir ei gweld ar y we. Bydd hyn yn galluogi 

dysgu i ddigwydd ar adeg ac mewn lle addas ar gyfer y dysgwr. Y 

pynciau sydd wedi cael eu cofnodi hyd yn hyn yw: 

o Ysgrifennydd y Cyngor Plwyfol Eglwysig;  

o Cyllido prosiect  

o Rheolau ynghylch y cynllun cyfraniadau bach rhodd cymorth.   
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Eglwys a Chanolfan y Santes 

Melangell 
Y Barchedig Lynette Norman – Offeiriad a Gwarcheidwad Eglwys Gysegrfa’r 

Santes Melangell a Chyfarwyddwr Canolfan y Santes Melangell 
 

Mae llif o bererinion ac ymwelwyr yn 

parhau i ddod i'r dyffryn prydferth hwn. 

Rydym wedi cael grwpiau sydd wedi 

cynnal eu pererindod blynyddol yma, 

gan ddod i’r gwasanaeth iachau a 

chael sgwrs yn y prynhawn; tra bod 

eraill yn dod am goffi ac yn dod i'r 

gwasanaeth iachau dyddiol ac yn dod 

draw i'r ganolfan i fwyta eu pecyn 

bwyd ac yn treulio'r prynhawn yn mwynhau tawelwch yr eglwys, y fynwent a 

gerddi’r ganolfan. Rydym wedi cael nifer o grwpiau o grefyddau eraill sydd 

hefyd yn mwynhau'r cyfleusterau yma. Cafwyd llif cyson o unigolion sydd 

wedi archebu lle ar y rhaglen o ddiwrnodau tawel, gyda rhai’n dod ar sawl 

achlysur mor bell i ffwrdd â Manceinion, Stafford a Cumbria. Mae Gerddi’r 

Ganolfan hefyd yn rhan o'r Mudiad Gerddi Tawel, ac felly rydym wedi cael 

ymwelwyr sy'n defnyddio'r rhain ac yn edmygu’r amrywiaeth o adar sy’n 

bwydo yma. 

Yn anffodus, gan mai’r adroddiad hwn fydd yr un olaf y byddaf yn ei wneud 

yn rhinwedd fy swydd, nid wyf yn gallu adrodd ar gynlluniau ar gyfer y 

dyfodol. Rwy’n symud ymlaen i borfeydd newydd ond byddaf yn 

goruchwylio’r gwaith yma yn ystod yr interregnum wrth i mi ymgymryd â rôl 

Ficer grŵp plwyfi Llanrhaeadr ym Mochnant. A gaf i gymryd y cyfle hwn i 

ddiolch i bawb sydd wedi ymweld ac wedi fy nghefnogi i yma; mae hi wedi 

bod yn bedair blynedd a hanner wych. Rwyf nawr yn gofyn am eich 

gweddïau wrth i'r esgobaeth a'r Ymddiriedolwyr edrych tua'r dyfodol o ran 

parhau â'r Weinidogaeth Presenoldeb ac Iachau yma yn yr Eglwys a'r 

Ganolfan. 

Diolch yn fawr iawn o’r galon a phob bendith. 
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Esgobaeth Llanelwy –  

cipolwg 

*ffigurau a gasglwyd o 2013 ymlaen 
 

         

         
         

         

Adeiladau 

 
Adeiladau ac addolwyr 

  
 

1990 2014 
Nifer yr adeiladau 274 226 
Addolwyr 11151 6216 
   

 
 

Aelodaeth 
 
Presenoldeb 

        
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Rhôl yr Etholwyr 11487 11653 10091 10091 10147 9900 9776 8307 
Presenoldeb oedolion ar 
gyfartaledd (ar y Sul ac yn ystod 
yr wythnos) 7836 7547 7269 7017 6814 6563 6287 6216 
Nadolig 11993 11553 10266 8519 10426 9961 9132 9326 
Pasg 12156 11455 11357 10923 10860 10024 8980 9274 
Addoliadau eraill* 0 0 0 0 0 0 1297 7776 
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Cyfrannu 

 
Cyfartaledd y rhoddion fesul unigolyn fesul wythnos 

    

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Esgobaeth 5.82 6.15 6.46 6.31 6.66 6.98 7.26 7.19 

Talaith 6.35 6.6 6.67 6.82 7.36 7.77 8.12 8.08 

 

 
 
Gwariant plwyfi 
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Cipolwg ar ein clerigion 

 
Nifer y clerigion Gwryw % Benyw % Cyfanswm 

Cyflogedig 48 60 32 40 80 

Digyflog 10 63 6 37 16 

Cyfanswm 58 60 38 40 96 

 

 

 
 
 

Clerigion yn ôl proffil oedran 
 

 

 

 
Clerigion yn ôl proffil oedran yn dangos gwrywod a benywod 
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Cipolwg ar y Deoniaethau a’r Ardaloedd Cenhadaeth - 2014 

 

 
Deoniaeth 

neu Ardal 

Genhadaeth 

Nifer y 

plwyfi 

Wedi eu 

grwpio’n 

fywoliaethau 

Cyfanswm y 

presenoldeb 

cyfartalog ar 

y Sul 

Cyfanswm 

y 

presenolde

b 

cyfartalog 

ar y Sul ac 

yn ystod yr 

wythnos 

% 

cynnydd/ 

gostyngiad 

ar ffigurau 

2013 

Archddiaconiaeth Llanelwy  

Llanelwy 12 7 682 753 +2.4 

Dinbych 12 5 319 351 -8.2 

Dyffryn 

Clwyd 

13 3 191 208 -4.1 

Treffynnon 11 4 323 470 +17.8 

Llanrhos 17 9 690 798 -11.4 

Cyfanswm 65 28 2205 2580 -2.0 

Archddiaconiaeth Maldwyn  

Cedewain 9 3 200 256 -8.3 

Mathrafal 22 7 288 377 +10.6 

Trallwng 13 5 290 329 +4.4 

Cyfanswm 44 15 778 962 +2.9 

Archddiaconiaeth Wrecsam  

Alun 10 6 358 441 -6.2 

Dyffryn 

Dyfrdwy 

19 8 509 551 -1.1 

Penarlâg 8 7 700 811 +3.3 

Yr 

Wyddgrug 

10 4 321 361 -5.2 

Penllyn ac 

Edeirnion 

16 6 159 165 -11.8 

Wrecsam 1 1 296 345 +1.8 

Cyfanswm 64 32 2343 2674 -1.7 

Cyfanswm yr Esgobaeth  

Cyfanswm 173 75 5326 6216 -1.2 

 

 

 
 

 


