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Yr Arglwydd yw fy mugail, 
ni bydd eisiau arnaf. Gwna 
imi orwedd mewn porfeydd 
breision, a thywys fi gerllaw 
dyfroedd tawel, ac y mae ef 
yn fy adfywio. Fe’m harwain 
ar hyd llwybrau cyfiawnder 

er mwyn ei enw.

Salm 23: 1-4
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Datgloi ein Potensial
Bydd y rhan fwyaf ohonom wedi clywed pregeth 
ar ryw adeg neu’i gilydd am y dulliau bugeilio yng 
nghyfnod Iesu, lle byddai’r bugail yn mynd yn ei 
flaen i ddod o hyd i leoedd diogel a bwyd a dŵr, 
a byddai’r defaid yn ei ddilyn. Mae Salm 23 nid 
yn unig yn siarad am gariad a gofal Duw drosom 
ond hefyd am ffydd yn debyg i daith lle’r ydym yn 
symud ymlaen yn barhaus.

Mae gan bawb ohonom anghenion gwahanol yn 
ogystal â doniau a sgiliau gwahanol i’w cynnig. 
Fodd bynnag, nid ydym byth yn rhoi’r gorau i 
ddysgu. Mae cyrsiau yma ar gyfer y rhai sy’n 
newydd yn eu swydd, yn ogystal ag ar gyfer y rhai 
sydd eisiau gwella eu sgiliau neu eu gwybodaeth. 
Mae pob agwedd ar fywyd yr eglwys yn cael 
sylw - gweddïo, gweinyddu, diwinyddiaeth, 
sgiliau’r weinidogaeth, gwaith gyda phobl ifanc, 
ysgolion...... Felly, os ydych chi’n meddwl tybed 
a yw’r prosbectws hwn ar eich cyfer chi, yr ateb 
ysgubol ydi: YDI WIR! Mae yma rywbeth i bawb, 
felly darllenwch ef yn ofalus ac archebwch le ar y 
cyrsiau a’r sesiynau a fyddai’n ddefnyddiol i chi 
neu sydd o ddiddordeb i chi.

Yn y gorffennol rydym wedi gwahaniaethu rhwng 
hyfforddiant y rhai sydd mewn gweinidogaeth 
gynrychioliadol neu gyhoeddus (er enghraifft, 
darllenydd lleyg neu offeiriad) a’r rhai sy’n 
gwasanaethu mewn ffyrdd mwy ymarferol e.e. 
fel warden neu drysorydd. Fodd bynnag, mae’r 
prosbectws hwn yn fwriadol yn cynnwys yr holl 
hyfforddiant ar gyfer yr holl wahanol ffyrdd rydym 
yn cael ein galw i wasanaethu, beth bynnag 
yw ein rôl neu ein gweinidogaeth. Mae hyn yn 
tanlinellu ein hymrwymiad i weinidogaethu ar y 
cyd – bod gweinidogaeth yn rhywbeth rydym yn 
ei wneud gyda’n gilydd a mae’n perthyn i holl 
bobl Dduw. Rydym hefyd yn awyddus i bwysleisio 
pwysigrwydd gwneud yr hyn rydym yn ei wneud 

hyd eithaf ein gallu. Mae Duw yn haeddu ein 
hymdrech orau.

Hoffem annog holl aelodau ein hesgobaeth i 
ddysgu rhywbeth newydd eleni; i roi cynnig ar 
rôl newydd neu ddysgu neu wella rhyw ddawn 
neu’i gilydd. Ein gobaith yw y bydd pob aelod 
o Deulu Asaff yn teimlo erbyn diwedd 2016 bod 
Duw wedi ein harwain ni i fannau annisgwyl, a’n 
bod ni wedi tyfu mewn ffyrdd annisgwyl, a bod 
y prosbectws hwn wedi chwarae rhan fechan yn 
hynny.

Barch Ddr Manon Ceridwen James, Director of 
Ministry

Fforwm Hyfforddiant: 
Sian Connelly
Tim Feak
Richard Hainsworth
Manon Ceridwen James
Huw Lloyd
Pam Powell
Tracey White
Rosalind Williams
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Hyfforddi gyda’n gilydd ar gyfer gweinidogaethu ar y cyd
....ar gyfer Cenhadaeth
Fel disgyblion, mae pawb ohonom yn cael ein galw i rannu 
newyddion da’r efengyl ar air a gweithred, ac i rannu ein 
ffydd ag eraill. Gallwn ddarparu hyfforddiant wrth rannu ein 
ffydd yn anffurfiol, yn ogystal ag ar gyfer gweinidogaeth 
arloesol ac efengylaidd.Os oes ffyrdd y gallwn gefnogi 
eich disgyblaeth a’ch gweinidogaeth eich hunain yn eich 
gwaith, bywyd cymunedol a theuluol, rhowch wybod i 
ni.  Yn yr un modd, gallwn gynnig cymorth a gwasanaeth 
ymgynghori i eglwysi, ardaloedd a deoniaethau ar gyfer 
cenhadaeth ac ymwneud yn fwy effeithiol â’u cymunedau. 
Cysylltwch â Sarah Wheat (sarahwheat@churchinwales.
org.uk) neu Manon Ceridwen James (manoncjames@gmail.
com) am ragor o fanylion. 

Gweinidogaeth Arwain
Mae rhai ohonom yn cael ein galw i rolau arwain yn ein 
heglwysi. Yn ein prosbectws cewch wybodaeth ynglŷn 
â hyfforddiant ar gyfer Wardeiniaid a swyddogion 
plwyf.  Ceir gwybodaeth hefyd am hyfforddiant ar gyfer 
sgiliau arwain mewn gweinidogaethau trwyddedig. 
Bydd Tracey White (traceywhite@churchinwales.org.
uk) yn gallu rhoi rhagor o wybodaeth i chi am bob 
agwedd ar weinyddiaeth eglwysig ac arweinyddiaeth, 
a Manon Ceridwen James (manoncjames@gmail.com) ar 
arweinyddiaeth o fewn y weinidogaeth gyhoeddus.

Gweinidogaeth Gofal Bugeiliol
Mae pob Cristion yn cael eu galw i garu ein cymdogion, 
yn ein gweithle, yn ein bywyd yn y gymuned, wrth glwyd 
yr ysgol ac yn ein teuluoedd. Weithiau bydd hyn yn cael 
ei wneud drwy weinidogaethau cynrychioliadol o ofal 
bugeiliol, yn cael eu harfer ar ran yr Eglwys. Oherwydd 
mai galwad sylfaenol pob Cristion yw i garu, mae’r 
weinidogaeth hon yn sail ar gyfer nifer o weinidogaethau 
trwyddedig ac achrededig fel gweinidogaeth Darllenwyr 
Lleyg, Esgob, Diaconiaid, Offeiriaid, a Bugail. Mae 
angen i bob un ohonom gael gofal bugeiliol ar ryw 
adeg yn ein bywydau. Nid oes neb yn rhoddwr yn unig, 
a neb chwaith yn dderbynnydd yn unig. Yn ogystal â 
hyfforddi’n Gynorthwyydd Bugeiliol, mae hi’n bosibl 
hyfforddi i fod yn Fugail Lleyg Trwyddedig erbyn hyn.  Gall 
Richard Hainsworth (rich_hainsworth@yahoo.co.uk) helpu 
Ardaloedd Cenhadaeth a Deoniaethau â hyfforddiant i 
Gynorthwywyr Bugeiliol.

Gweinidogaeth Arwain Addoliad
Rhan greiddiol o’n galwad fel disgyblion yw addoli Duw 
gyda’n bywydau - nid dim ond mewn gwasanaethau 
ar y Sul! Mae arwain addoliad wrth wraidd llawer o’n 
gweinidogaethau, a gallwn hefyd gynnig help i hyfforddi’r 
rhai sy’n cymryd rhan mewn addoliadau, fel darllen 
llithoedd ac arwain ymbiliau. Mae’r cwrs arweinwyr addoli 
yn un ffordd o helpu eglwysi i gynnal addoliad creadigol a 
bywiog. Gall Richard Hainsworth (rich_hainsworth@yahoo.
co.uk) eich helpu i sefydlu cwrs hyfforddi yn eich ardal chi.

Gweinidogaeth Pregethu ac Addysgu
Mae llawer o gyfleoedd ym mywyd yr eglwys i’r rhai 
ohonom sydd â sgiliau ym maes addysg i oedolion a 
gwaith plant i gymryd rhan yng ngwaith addysgol yr 
Eglwys, mewn Llan Llanast, ysgolion Sul, grwpiau astudio’r 
Beibl a grwpiau Grawys. Mae yna amrywiaeth o gyrsiau 
ac adnoddau y gellir eu teilwra i’ch anghenion. Er mwyn 
bregethu, mae angen i chi gael eich trwyddedu, a hynny 
fel arfer fel Gweinidog Ordeiniedig neu Ddarllenydd 
Lleyg. Am ragor o wybodaeth am weinidogaeth plant 
a phobl ifanc, cysylltwch â Tim Feak drwy timfeak@
churchinwales.org.uk  Ar gyfer pob gweinidogaeth arall, 
gweler yr wybodaeth isod.

Dirnad Gweinidogaethau Lleyg 
Trwyddedig a Gweinidogaethau 
Ordeiniedig
Os oes gennych ddiddordeb mewn canfod a oes 
gennych alwedigaeth i Weinidogaethau Ordeiniedig 
neu Leyg Trwyddedig siaradwch â’ch offeiriad lleol 
neu Arweinydd yr Ardal Genhadaeth. Fe fyddan nhw’n 
gallu cysylltu â Swyddfa’r Esgobaeth ar eich rhan fel y 
gallwch gael cymorth gan gynghorydd galwedigaethau. 
Mae hyfforddiant ar gael yn awr ar gyfer gweithwyr 
bugeiliol lleyg ac arloesol yn ogystal â Darllenwyr 
Lleyg, Diaconiaid ac Offeiriaid. Am ragor o wybodaeth 
am y broses dirnad, cysylltwch â ministry.stasaph@
churchinwales.org.uk ac fe allan nhw drefnu cyfarfod i 
chi gyda chynghorydd galwedigaethau. Mae rhagor o 
wybodaeth hefyd ar gael ar dudalennau Gweinidogaeth 
Gwefan yr Esgobaeth, dan Church Life.
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Beth mae Duw yn fy ngalw i fod ac i’w wneud? Sut 
mae Duw yn ein galw i newid a thyfu fel Eglwys? 
Byddem yn hoffi grymuso ein cynulleidfa a’u 
galluogi i rannu yng ngweinidogaeth yr eglwys, 
ond sut rydym yn gwneud hyn? Sut gallwn weithio 
gyda’n gilydd yn fwy fel Ardal Genhadaeth? Os 
mai’r rhain yw’r cwestiynau rydych yn eu gofyn, 
gall y cyrsiau hyn helpu.

Mae rhaglen yr Eglwys sy’n Dysgu yn cynnig dau 
gwrs: ‘Byw a Dysgu’ ac ‘Archwilio Ffydd’. Mae’r 
ddwy wedi eu cynllunio i gael eu defnyddio gan 
grwpiau o eglwysi lleol, deoniaethau ac ardaloedd 
cenhadaeth i’w galluogi i archwilio gyda’i gilydd 
yr hyn y maen nhw’n ei gredu, tyfu’n ddisgyblion a 
dechrau ffurfio timau gweinidogaeth. Mae’r gyfres 
Byw a Dysgu yn gasgliad cynyddol o gyrsiau chwe 
wythnos i ddysgu sut mae bod yn ddisgybl, myfyrio 
a hyfforddiant, y gellir eu defnyddio’n hyblyg ac yn 
anffurfiol gan grwpiau lleol. 

Mae tri modiwl craidd yn rhan o’r cwrs, sydd 
wedi’u cynllunio i helpu grwpiau i ystyried yr hyn 
y mae Duw yn galw pob un ohonyn nhw a’u 
Heglwysi i fod a’i wneud, a dysgu sut i fyfyrio ar 
eu bywyd a’u ffydd gyda’i gilydd. Maen nhw’n 
cael eu hanelu at ‘aelodau arferol yr eglwys’, 
ac nid yw’r modiwlau yn cynnwys unrhyw waith 
darllen trwm ac nid oes aseiniadau. Y modiwlau 
craidd yw: 

1. ‘Eglwys ar gyfer y Dyfodol’. Mae’r modiwl hwn 
yn edrych ar yr hyn y mae’n ei olygu i berthyn 
i’r Eglwys yng Nghymru mewn cyfnod o newid 
a datblygiad, ac yn gofyn cwestiynau am ein 
cenhadaeth yn y dyfodol. Mae’n galluogi’r rhai 
sy’n cymryd rhan i archwilio hanes eu ffydd eu 
hunain, ystyr bod yn ddisgybl, hanes yr Eglwys lle 
maen nhw a dechrau myfyrio ar sut gallai’r stori 
ddatblygu yn y dyfodol wrth i’r byd a’r eglwys 
newid.

2. ‘Ysgrythur Fyw’. Mae’r modiwl hwn yn edrych 
ar sut mae Duw yn cael ei ddatgelu drwy’r 
ysgrythurau ac yn archwilio ffyrdd y gall Gair Duw 
siarad yn y modd mwyaf effeithiol gyda ni a’n 

heglwys heddiw. Y mae wedi’i gynllunio i gyflwyno 
manteision astudio diwinyddiaeth i fyfyrwyr mewn 
ffordd hawdd ei ddeall a pherthnasol i ffydd.

3. ‘Galwyd gan Dduw’. Mae’r modiwl hwn 
yn edrych ar yr hyn y mae’n ei olygu i gael ein 
galw gan Dduw ac yn gofyn y cwestiwn, Beth 
mae Duw yn ein galw ni i’w wneud fel eglwys, 
ac fel unigolion, yn y dyfodol? Mae’n cyflwyno 
amrywiaeth o ffyrdd i’r myfyrwyr y mae’n bosibl 
gwasanaethu Duw fel disgybl yn y byd ac fel 
gweinidog yn yr eglwys. 

Yna, mae modiwlau ychwanegol yn 
cynysgaeddu rhai sydd eisiau hyfforddi ar gyfer 
gweinidogaethau achrededig fel Cynorthwyydd 
Bugeiliol ac Arweinydd Addoli. Mae pob 
modiwl yn ddwyieithog. Mae modiwlau newydd 
yn cael eu datblygu i gefnogi amrywiaeth o 
weinidogaethau ac archwilio themâu eraill, gan 
gynnwys cenhadaeth ac allgymorth, ysbrydolrwydd 
a gweddi, gweinyddiaeth yr eglwys a gweithio 
gyda phlant a phobl ifanc. 
Os oes gennych syniad ar gyfer modiwl neu os 
hoffech helpu, byddem yn falch o glywed gennych. 
Gellir dilyn Byw a Dysgu fel rhaglen ar wahân, a 
gallwch ddewis gwneud pa bynnag fodiwlau sy’n 
ymddangos yn berthnasol i’ch anghenion lleol. Fel 
arall, gellir ei astudio fel cyflwyniad a pharatoad 
i unrhyw un sy’n dymuno mynd ymlaen i wneud 

Byw a dysgu - Diwinyddiaeth ar gyfer Eglwys Bererindod

“Clywais Dduw yn dweud yn ddigon clir ‘Rwyf  eisiau i ti fod yn offeiriad’ ...
peidiwch â diystyru unrhyw beth, oherwydd wyddoch chi byth beth sy’n mynd i

ddigwydd neu beth yw cynllun Duw ar eich cyfer.”
Y Barchedig Lorraine Badger-Watts, Curad ym Mhetryal a Betws yn Rhos
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Archwilio Ffydd, gan y bydd yn meithrin hyder 
aelodau’r grŵp ac yn rhoi rhywfaint o’r wybodaeth 
a’r sgiliau cefndirol y bydd angen iddyn nhw 
deimlo’n hyderus yn mynd i’r afael â nhw yn y 
rhaglen lefel uwch. Os ydych yn ystyried dechrau 
Grŵp Byw a Dysgu yn eich Ardal Genhadaeth neu 
eich Plwyf, mae’r deunyddiau ar gael fel llyfrau 
printiedig o Swyddfa’r Esgobaeth yn Llanelwy 
am £5 y copi i dalu am yr argraffu a’r cyfieithu. 
Maen nhw hefyd ar gael fel dogfennau PDF am 
ddim ar wefan yr Esgobaeth i’r rhai sydd eisiau eu 
hargraffu eu hunain neu weithio’n electronig. 

Sefydlu Grŵp

Mae Byw a Dysgu wedi ei gynllunio i fod yn 
hyblyg a gellir ei redeg yn ôl anghenion y 
cyd-destun lleol, ond ai hwn yw’r cwrs priodol 
a’r amser priodol? Mae’n rhagdybio fod gan 
bawb wybodaeth sylfaenol am yr Eglwys ac am 
Gristnogaeth - nid yw’n ‘Gwrs Alpha’ ond mae 
wedi cael ei ysgrifennu ar gyfer y rhai sydd eisiau 
dyfnhau ymrwymiad presennol i fywyd Cristnogol. 
Y bwriad hefyd yw ei redeg ar adeg pan mae 
eglwysi lleol yn awyddus i weithio tuag at sefydlu 
tîm gweinidogaeth a galluogi pobl leyg i ddod o 
hyd i rolau newydd a hyfforddi ar eu cyfer. 

Ystyriwch yr amseru - mae gan bob modiwl chwe 
sesiwn ac mae wedi ei gynllunio i gael ei redeg 
unwaith yr wythnos am tua 1½ awr.

Mae croeso i chi ddewis pa fodiwlau yr ydych yn 
eu gwneud a phryd y byddwch yn eu gwneud, 
ond os ydych yn meddwl y byddwch eisiau symud 
ymlaen i Archwilio Ffydd ar ôl hynny, byddem yn 
argymell cymryd y tri modiwl craidd yn eu trefn, 
un ym mhob tymor academaidd, gan orffen yn yr 
haf, gan fod Archwilio Ffydd hefyd yn rhedeg ar 
batrwm prifysgolion ac yn dechrau bob mis Medi.

Mae Archwilio Ffydd yn gwrs sy’n cael ei redeg 
drwy Brifysgol sy’n achredu ac mewn grwpiau 
bach ledled yr Esgobaeth. Mae’n agored i unrhyw 
un sydd eisiau astudio o ddifrif a myfyrio ar y Ffydd 
Gristnogol, a darganfod sut gall diwinyddiaeth 
academaidd fod o werth i’n bywyd bob dydd ac 
i’n  ffydd. Gall arwain at Dystysgrif, Diploma neu 
Radd mewn Diwinyddiaeth. 

Mae Archwilio Ffydd yn rhan annatod o’r 
hyfforddiant Taleithiol i Ddarllenwyr Lleyg, 
diaconiaid ac offeiriaid digyflog newydd yn 
ein hesgobaeth, ac mae’n agored i unrhyw 
un sy’n ystyried archwilio galwad i un o’r 
gweinidogaethau hyn.

Fodd bynnag, er mwyn cael eich trwyddedu neu 
eich ordeinio mae angen i chi fod wedi cael 
eich derbyn gan y bwrdd perthnasol, ac wedi 
hyfforddi fel rhan o’r cwrs ehangach yn y Dalaith 
sy’n cynnwys sgiliau gweinidogaeth a lleoliadau 
yn ogystal â datblygiad gweinidogol, personol ac 
ysbrydol. 

I gael rhagor o wybodaeth am Fyw a Dysgu 
neu Archwilio Ffydd, cysylltwch â’r Parchedig 
Ddr Richard Hainsworth ar 01352 840842 neu 
exploringfaithasaph@gmail.com

Archwilio Ffydd
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Diwrnod blasu i brofi drosoch eich hunain 
fanteision dull a all ehangu eich ffydd a’ch 
dealltwriaeth o Dduw.

Gellir defnyddio’r dull hwn ym mhob amgylchedd 
rydych yn rhan ohono, “unrhyw bryd, unrhyw 
fan, unrhyw le”. Mae’n ffordd o gefnogi eich 
Gweinidogaeth Gristnogol ac i ennill cefnogaeth 
pobl eraill.

Drwy’r dull hwn, hanfod GWEDDI: yw bod yn 
“weddigar” a dod â phob sefyllfa gerbron Duw. 
Gellir meddwl am hyn fel “cymundeb”, sef bod yn 
un â Duw a’r eglwys.

ASTUDIO / DYSGU: gall gynnwys astudio 
ffurfiol, ond mae’n ymwneud mwy â deall y cyd-
destun rydym yn gweithio o’i fewn fel disgyblion 
Cristnogol yn gweithio i sicrhau cenhadaeth yr 
eglwys. Gellir meddwl am hyn fel “cwmnïaeth”, 
torri’r bara gyda’n gilydd. Wedi’r cyfan, os ydym 
eisiau deall rhywun, pa ffordd well sydd yna nag i 
eistedd gyda nhw am bryd o fwyd?

Mae’r penwythnos wedi ei strwythuro o amgylch 
15 o sgyrsiau (a gaiff eu traddodi gan leygwyr a 
chlerigion), 5 myfyrdod a Chymun dyddiol. Mae 
cyfleoedd i gael trafodaeth, tawelwch ac amser 
rhydd yn ogystal â chwerthin (a dagrau weithiau). 
Gall fod yn eithaf dwys ac yn aml mae’n brofiad 
sy’n newid bywydau.

Dyddiad:    Lleoliad
15-18 Medir  i’w gadarnhau  

GWEITHREDU: Unwaith eto, mae hyn yn golygu 
gweithredu yn ei ystyr ehangaf. Mae’r dull yn 
annog pobl i fod yn arweinwyr Cristnogol yn yr 
ystyr ehangaf, yn y plwyf, yn y gwaith neu mewn 
agweddau eraill ar eu bywydau.

Dyddiad:    Amser  Lleoliad
5 Mai    10am–3pm  Llyfrgell   
    Gladstone
        
7 Mai   10am–3pm   Noddfa,  
    Penmaenmawr
         
July 2nd     10am–3pm   Canolfan  
    Pennant   
    Melangell

Ar gyfer: Byddai’r sesiynau hyn o fudd i Leygwyr a 
Chlerigion.
Cost: Am ddim.  Darperir lluniaeth a chinio.
Cyswllt:  helentaubman@hotmail.com
Archebu: sianconnelly@churchinwales.org.uk

  
Ar gyfer: yn addas i’r rhai sydd â sylfaen yn y 
Ffydd Gristnogol yn barod, ac mae’n ddilyniant i’r 
Diwrnod Blasu.

Cyswllt: Am ragor o wybodaeth am raglen y 
penwythnos a/neu ffurflen gais, cysylltwch â Gabi 
Husband drwy gabihusband2011@gmail.com neu 
Helen Taubman drwy helentaubman@hotmail.com

Archwilio Grym Gweddi drwy Weddïo, Astudio (dysgu) a Gweithredu

Penwythnos Cursillo

Lles Meddyliol ac Ysbrydolrwydd
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Bydd y sesiwn hon yn edrych ar bwysigrwydd 
gwrando: gwrando ar eraill, ar ein cymunedau, 
ar Dduw a hefyd arnom ni ein hunain. Weithiau, 
rydym yn clywed yr hyn sy’n cael ei ddweud, ond 
a ydyn ni’n gwrando? Bydd gweithgareddau a 
thrafodaeth i wella ein dealltwriaeth am yr angen i 
wrando.  

Ar gyfer: Mae hon yn sesiwn berthnasol i bawb.
Dyddiad:  14 Ebrill 10am-1pm
Lleoliad: Eglwys y Santes Margaret, Wrecsam   
Cost: Am ddim.  Darperir lluniaeth.
Cyswllt: Huw Lloyd dholloyd@yahoo.co.uk
Archebu: sianconnelly@churchinwales.org.uk

A ddylem ni yn Esgobaeth Llanelwy geisio newid 
agweddau, herio stigma, annog cynhwysiant a 
hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol ym maes lles 
meddyliol ac ysbrydolrwydd? Bydd y symposiwm 
hwn, drwy gyflwyniadau, gweithdai a thrafodaeth 
agored, yn edrych ar yr hyn y gallai hyn ei olygu’n 
ymarferol a sut gallwn gael ein harwain mewn 
diwinyddiaeth a gweddi.

Ar gyfer: Mae hon yn sesiwn berthnasol i bawb.
Dyddiad:  11 Mai 10am-4pm
Lleoliad: Pafiliwn Llangollen   
Cost: Am ddim.  Darperir lluniaeth a chinio ysgafn.
Cyswllt: Huw Lloyd dholloyd@yahoo.co.uk
Archebu: sianconnelly@churchinwales.org.uk

Gwrando

Symposiwm Lles Meddyliol ac Ysbrydolrwydd
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Mae Gobaith a Dyfodol yn set o dri gweithdy 
wedi eu cynllunio i annog eglwysi i fod yn falch 
o’u cymeriad unigryw, ond datblygu gweledigaeth 
ar gyfer gweithio ochr yn ochr ag eglwysi eraill i 
ymdrin ag anghenion eu cymunedau.

Bydd y gweithdai yn helpu i ddarparu’r offer:
I ddathlu a nodi’r holl adnoddau lleol sydd gan yr 
eglwys a’r gymuned.
I gael cipolwg ar rôl yr eglwys yn ei chymuned 

a gwerth ddiwallu 
anghenion y rhai sydd 
fwyaf agored i niwed ac 
wedi eu gwthio i’r ymylon.
I arfogi eglwysi â sgiliau 
sylfaenol ar gyfer cynllunio 
a rhedeg menter neu 
brosiect cymunedol syml a 
phriodol.

Cwrs Preswyl yr 
Esgobaeth
Bydd y digwyddiad 3/4, dan arwein-

iad y tîm o LyCiG sy’n enwog yn fyd-eang, diwrnod 
hwn yn galluogi eglwysi i nodi eu gweledigaeth ar 
gyfer y dyfodol a datblygu cynllun gweithredu. Bydd 
yn dilyn patrwm seminar agored gyda sgyrsiau rhyn-
gweithiol, ymarferion ymarferol, gweithdai ac amser 
a lle ar gyfer myfyrdod personol.

Mae sesiynau’r cwrs yn cynnwys:
Arweinyddiaeth a Gweledigaeth
Ein Ffocws - ymrwymo ein hunain i dwf
Ein Cynllun - Datblygu strategaeth ar gyfer twf

Bydd y gweithdai hyn yn galluogi: Eglwysi i 
ddysgu am ffyrdd o fod yn fwy creadigol wrth 
addoli ac astudio’r Beibl drwy ddod â darnau 
cyfarwydd o’r Beibl yn fyw drwy gelf a drama.
Eglwysi i ddysgu sut i adnabod anghenion y 
gymuned a mynd i’r afael â nhw.
Eglwysi i ddysgu sut i wneud penderfyniadau a 
chynllunio mentrau’r eglwys ac adolygu cynnydd.

Mae’r cwrs hwn yn agored i unrhyw glerig neu 
leygwyr o Ddeoniaeth neu Ardal Genhadaeth 
sydd ag angerdd a diddordeb i annog eu heglwys 
i gydweithio ag eglwysi eraill i drawsnewid eu 
cymuned leol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:
Sarah Wheat, y Swyddog Ymgysylltu
sarahwheat@churchinwales.org.uk
neu ffoniwch 01745 532596/ 582245 neu 
07909 257899

Ein Diwylliant - Datblygu cymuned sy’n gwahodd, 
yn croesawu ac yn cynnig lletygarwch
Rheoli Newid a Chynllunio sut i Weithredu Cen-
hadaeth. Ein Galwad - Rhannu ein stori a helpu 
pobl i gyfarfod Iesu. Ein taith - Tyfu’n ddyfnach fel 
disgyblion Iesu. Ein Calon - Datblygu addoliad 
sy’n helpu’r Eglwys i dyfu. Gweledigaeth, pennu 
blaenoriaethau ac adolygu cynnydd
Ar gyfer: Lleygwyr a chlerigion (lleiafswm o 2 o bobl 
o’r un eglwys) sydd eisiau cynllunio twf yn yr eglwys.
Dyddiad: 20 – 23 Mawrth 2017
Lleoliad: i’w gadarnhau (Gogledd Cymru)  
Cost: Am ddim.  
I ymgeisio am le, cysylltwch â: 
sianconnelly@churchinwales.org.uk
www.leadingyourchurchintogrowth.org.uk

Cwrs Gobaith a Dyfodol

Arwain eich Eglwys at dwf
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Hyfforddwr: Roger Haydon Mitchell
Roger yw awdur Church, Gospel and Empire, 
The Fall of the Church a Discovering Kenarchy:  
Contemporary Resources for the Politics of 
Love.  Mae’n dysgu gwleidyddiaeth a chrefydd 
ym Mhrifysgol Lancaster ac ef yw cyd-
gyfarwyddwr 2MT, ymddiriedolaeth elusennol 
sy’n cynghori eglwysi ar sut i drafod newid 
cymdeithasol. Yn y diwrnod astudio hwn 
byddwn yn edrych ar sut mae’r sefydliad 
ac ymerodraeth wedi arwain at gyd-
destun penodol ar gyfer ein cenhadaeth. Mae 

Mae’r diwrnod hwn yn rhoi trosolwg o ddicter a 
gwrthdaro. Bydd cyfle i edrych ar ffyrdd - ffurfiol 
ac yn anffurfiol - o ymdrin â’r materion hyn ynom 
ein hunain ac wrth ymdrin ag eraill. Bydd y di-
wrnod yn cynnwys cyflwyniad i gyfiawnder adferol 
ac i gyfryngu.
Hyfforddwyr: Gaynor Jones a David Miller, Rhos 

Bydd Delyth ac Aled yn ein helpu i greu addoliad 
drwy’r Gymraeg yn y sesiwn eciwmenaidd hon, 
gan ein cyfeirio ni at rai adnoddau defnyddiol ar 
gyfer addoli drwy’r Gymraeg ac yn ddwyieithog.

Hyfforddwyr: Delyth Davies ac Aled Davies
Delyth yw Swyddog Dysgu a Datblygu yr 
Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru.  Aled 
yw Cyfarwyddwr y Cyngor Ysgolion Sul a 
Chyhoeddiadau’r Gair

Ar gyfer: Mae hon yn sesiwn arbennig o 

hyn yn arbennig o berthnasol wrth i ni nesáu at 
ganmlwyddiant y datgysylltiad.

Ar gyfer: Mae’r sesiwn hon yn 
berthnasol i bawb, ond yn enwedig y 

rhai sydd wedi astudio Diwinyddiaeth ar 
unrhyw lefel.

Dyddiad:  12 Ionawr 10am-4pm
Lleoliad: Pafiliwn Llangollen 

Cost: Am ddim.  Darperir lluniaeth a chinio 
ysgafn.

Archebu: sianconnelly@churchinwales.org.uk

Mediation.
Ar gyfer: Mae’r diwrnod hwn yn agored i bawb.
Dyddiad:  20 Ebrill 10am-4pm
Lleoliad: Pafiliwn Llangollen  
Cost: Am ddim.  Darperir lluniaeth a chinio ysgafn.
Archebu: sianconnelly@churchinwales.org.uk

berthnasol i bawb sy’n arwain neu’n cymryd rhan 
mewn addoliad (arweinwyr addoli, clerigion, 
darllenwyr lleyg) yn ogystal â’r rhai sy’n gweithio 
mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Cynhelir y 
sesiwn yn y Gymraeg ond bydd darpariaeth 
cyfieithu ar y pryd. 

Dyddiad: 9 Mai 1-5p.m.  Bydd y sesiwn yn 
dechrau am 2pm ar ôl cinio am 1pm
Lleoliad: Eglwys Crist, y Bala
Cost: Am ddim.  Darperir lluniaeth a chinio ysgafn.
Archebu: sianconnelly@churchinwales.org.uk

Yr Eglwys ac Ymerodraeth: Diwrnod Astudio Diwinyddiaeth

Rheoli Gwrthdaro

Arwain Addoli Creadigol yn Gymraeg
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Cenhadaeth a Gweinidogaeth Ar-lein

Bod yn glerigion digon da

Addoli Creadigol

Hyfforddwr: Pam Smith
Mae Pam yn weinidog ar y we ac yn offeiriad 
â gofal am yr i-eglwys, y gymuned ar-lein a 
ddechreuwyd gan Esgobaeth Rhydychen, a hi 
yw awdur y darn o waith sydd newydd gael ei 
gyhoeddi dan y teitl Online Mission and Ministry:  
A Theological and Practical Guide. Yn y sesiwn 
hon byddwn yn edrych ar botensial a pheryglon 
gweinidogaeth ar-lein a sut gallwn ddefnyddio’r 
maes pwysig hwn ar gyfer cenhadaeth ein heglwysi.

Hyfforddwr: Emma Percy
Mae Emma yn Ddeon Lles a Chaplan yng 

Ngholeg y Drindod, Rhydychen 
a hi yw awdur Mothering as 
a Metaphor for Ministry and 
What Clergy Do:  Especially 
when it looks like nothing 
(SPCK 2014).  Mae hi’n 
siarad, yn ysgrifennu ac yn 
ymchwilio i ddiwinyddiaeth a 
bod yn famol, gweinidogaeth 

Hyfforddwr: Jan Berry Jan yw Pennaeth y Coleg 
Agored yn Luther King House ym Manceinion, ac 
arweinydd rhaglen ar gyfer graddau MA. Mae hi’n 
addysgu ym meysydd diwinyddiaeth fugeiliol ac 
ymarferol, ac mae ei diddordebau ymchwil mewn 
litwrgi ffeministaidd ac ysbrydolrwydd. Mae hi’n un 
o weinidogion yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig a 
hi yw awdur Ritual Making Women. Mae hi wedi 
ysgrifennu nifer o’n hemynau poblogaidd mwy 
diweddar ac mae hi wedi cyhoeddi emynau, cerddi 

Ar gyfer: Bydd y sesiwn hon yn berthnasol i bawb 
sy’n ymarfer rhyw fath o weinidogaeth gyhoeddus 
ac i bawb sydd â diddordeb ym mhosibilrwydd y 
weinidogaeth ar-lein ar gyfer cenhadaeth.
Dyddiad: 7 Mehefin 10am-4pm
Lleoliad: Prifysgol Glyndŵr
Cost: Am ddim.  Darperir lluniaeth a chinio ysgafn.
Archebu: sianconnelly@churchinwales.org.uk

Anglicanaidd a diwinyddiaeth gofal. Yn y sesiwn 
hon byddwn yn edrych ar ddiwinyddiaeth ac 
arferion gweinidogaeth ordeiniedig ar hyn o bryd.
Ar gyfer: Mae’r sesiwn hon yn berthnasol iawn i’r 
rhai sydd yn y weinidogaeth ordeiniedig, ond mae 
croeso i bawb.

Dyddiad: 5 Gorffennaf 10am-4pm
Lleoliad: Eglwys y Santes Margaret, Wrecsam
Cost: Am ddim.  Darperir lluniaeth a chinio ysgafn.
Archebu: sianconnelly@churchinwales.org.uk

a gweddïau yn ei llyfr o litwrgïau Naming God, yn 
ogystal â mewn nifer o gyfrolau eraill. Yn y sesiwn 
hon, byddwn yn edrych ar sut gallwn ddefnyddio ein 
creadigrwydd mewn addoliad.
Ar gyfer: Bydd y sesiwn hon yn arbennig o 
berthnasol i bawb sy’n arwain ac yn creu addoliad 
ar gyfer pob oedran. Dyddiad: 6 Medi 10am-
4pm Lleoliad: Pafiliwn Llangollen  Cost: Am ddim.  
Darperir lluniaeth a chinio ysgafn.
Archebu: sianconnelly@churchinwales.org.uk
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Mae straen yn ddrwg i ni, a gall fod yn dreth ar 
ein meddwl ac ar ein corff. Ond gellir ei reoli. 
Dewch i’r llyfrgell odidog hon i gael cynghorion 
doeth ar reoli straen, a chlywed a thrafod rhai o’r 
cerddi gorau.
Hyfforddwyr: Gaynor Jones a David Miller, Rhos 
Mediation. Mae Rhos Mediation yn ymroddedig 
i ddod ag iachâd ac atebion i’r mannau lle ceir 
dolur a gwrthdaro. Cyflawnir hyn drwy amrywiaeth 
o ddulliau, gyda’r nod o gynyddu parch at eraill, 

Hyfforddwr: y Parchedig Ganon James Woodward
Yn ddiweddar, mae James wedi symud o’i rôl fel 
Canon Stiward yn Eglwys Gadeiriol Windsor i fod 
yn Brifathro Coleg Sarum. Mae’n offeiriad plwyf 
profiadol iawn a diwinydd ymarferol ac wedi 
ysgrifennu’n helaeth mewn nifer o feysydd gan 
gynnwys Gofal Bugeiliol a Chwnsela: Marwolaeth 
a Marw; Moeseg Gofal Iechyd; Natur ac 
Ymarfer y Sector Caplaniaeth; Caplaniaeth Gofal 
Iechyd; Theori ac Ymarfer gofal; Heneiddio ac 
Ysbrydolrwydd; Polisi Cymdeithasol a Rheoli. Yn 

Rydym yn teimlo ein bod ni’n cael ein galw i ofalu 
am eraill, ond a ydyn ni’n rhai salach am edrych 
ar ôl ein hunain? Bydd y diwrnod hwn yn rhoi 
trosolwg o sut i aros yn gryf, fel ein bod yn gallu 
parhau i roi. Mae’r gair nerth yn rhan amlwg a 
chanolog o’r gair cydnerthedd, yn wyneb amgyl-
chiadau anffafriol.

Hyfforddwyr: Gaynor Jones a David Miller, Rhos 
Mediation.

ynghyd ag iechyd y gymuned. Teimlwn yn gryf y 
dylai heddwch a chymod fod yn rhan annatod o 
genhadaeth yr eglwys.
Ar gyfer: Mae’r diwrnod hwn yn agored i unrhyw 
un.
Dyddiad: 14 Medi 10am-4pm
Lleoliad: Llyfrgell Gladstone, Penarlâg
Cost: Am ddim.  Darperir lluniaeth. Bydd cinio 
ysgafn ar gael, ond nid yw’n gynwysedig.
Archebu: sianconnelly@churchinwales.org.uk

y sesiwn hon, byddwn yn edrych ar oblygiadau 
ymarferol a diwinyddol heneiddio yn ein cyd-destun 
bugeiliol ein hunain.
Ar gyfer: Bydd y sesiwn hon yn arbennig 
o berthnasol i bawb sy’n ymwneud â 
gweinidogaethau bugeiliol anffurfiol neu ffurfiol.
Dyddiad: 24 Mai 10am - 4pm
Lleoliad: Llyfrgell Gladstone, Penarlâg
Cost: Am ddim.  Darperir lluniaeth a chinio ysgafn.
Archebu: sianconnelly@churchinwales.org.uk

Ar gyfer: Mae’r diwrnod hwn yn agored i unrhyw 
un.
Dyddiad: 26 Hydref 10am-4pm
Lleoliad: Llyfrgell Gladstone, Penarlâg.
Cost: Am ddim.  Darperir lluniaeth. Bydd cinio 
ysgafn ar gael, ond nid yw’n gynwysedig.
Archebu: sianconnelly@churchinwales.org.uk

Rheoli straen a Barddoniaeth

Heneiddio – Bendith ynteu baich?

Cydnerthedd a Lles
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Bydd y sesiwn hon yn ymdrin â sut i sefydlu Porth 
y Llywodraeth a chyflwyno hawliad gan ddefnyd-
dio’r system ymgeisio ar-lein newydd. Bydd hefyd 
yn rhoi sylw i ba bryd y gallwch hawlio ar roddion 
ariannol a sut i wneud y cais hwnnw. 

Ar gyfer pwy: Mae’r sesiwn hon yn agored i 
bawb, ond yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer 
Ysgrifenyddion Cymorth Rhodd.
Archebu: Sian Connelly 01745 582245 

Dewch i ymuno â ni i fwynhau a dysgu sut i arwain 
Eglwys y Goedwig. Bydd y Grŵp yn cyfarfod ym 
Metws y Coed am brofiad dwy awr o Eglwys y 
Goedwig. 

Ar gyfer: Mae’r sesiwn hon yn agored i holl aelo-
dau’r eglwys 
Archebu: Sian Connelly 01745 582245
sianconnelly@churchinwales.org.uk

I ategu gwaith Cadeiryddion Lleyg Cynghorau 
Plwyfol Eglwysig, bydd y sesiwn ryngweithiol hon 
yn archwilio nodweddion Cadeirydd effeithiol 
ac yn darparu cyfleoedd i ymarfer gwahanol 
dechnegau. Nodwch fod y sesiwn hon angen 
lleiafswm o chwe chynrychiolydd er mwyn cael ei 
chynnal.

Ar gyfer pwy: Mae’r sesiwn yn agored i bawb, 
ond yn arbennig o ddefnyddiol i Gadeiryddion 

sianconnelly@churchinwales.org.uk
Cysylltwch â: Tracey White 01745 532589 
traceywhite@churchinwales.org.uk
Dyddiad  Amser  Lleoliad 
14 Mawrth 2–4 Eglwys Sant Ioan, Cei’r  
   Trallwng
15 Mawrth 7–9 Eglwys Sant Pedr, 
   Treffynnon
21 Mawrth 2–4 10 Stryd Mwrog,  
   Rhuthun

Lleyg, Aelodau Cynghorau Plwyfol Eglwysig a 
Chlerigion.
Archebu: Sian Connelly 01745 582245
sianconnelly@churchinwales.org.uk
Cysylltwch â: Tracey White    01745 532589
traceywhite@churchinwales.org.uk

Dyddiad  Amser  Lleoliad 
14 Mehefin 7–9  Eglwys yr Holl Saint,  
   Southsea

Hawlio cymorth rhodd a’r cynllun cymorth rhodd ar roddion by-
chan (GASDS)

Arwain Eglwys y Goedwig

Cadeirio cyfarfodydd yn effeithiol

Cyswllt: Stuart Elliott  -  stu@stubiedoo.co.uk  
 
Dyddiad  Amser  Lleoliad 

18 Mehefin  10–12  Man cyfarfod i’w 
   gadarnhau ar ôl cael yr  
   archeb
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Bydd y sesiwn hon yn ymdrin â rôl a 
chyfrifoldebau’r Trysorydd a sut i weithio gyda’r 
Cyngor Plwyfol Eglwysig i reoli cyllid. Byddwn yn 
edrych ar y gwahanol ddosbarthiadau o incwm a 
sut i gynhyrchu Derbyniadau a Thaliadau Cyfrif gan 
ddefnyddio’r ffurf safonol yr Esgobaeth o gyfrifon. 
Bydd hyn yn cynnwys edrych ar gysoniadau banc, 
asedau a rhwymedigaethau a chynhyrchu’r Ffurflen 
Flynyddol a’r Adroddiad Blynyddol.

Ar gyfer pwy: Mae’r sesiwn hon yn agored i holl 
aelodau’r eglwys, ond yn arbennig o ddefnyddiol i 
Drysoryddion a Chlerigion.
Archebu: Sian Connelly 01745 582245
sianconnelly@churchinwales.org.uk
Cysylltwch â: Graham Walker  01745 532590
grahamwalker@churchinwales.org.uk  neu
Tracey White    01745 532589
traceywhite@churchinwales.org.uk

Dyddiad  Amser  Lleoliad 

9 Mai  10–12 Swyddfa’r Esgobaeth,  
   Llanelwy
16 Mai   7–9 Eglwys yr Holl Saint, y  
   Drenewydd

 

Rheoli cyllid plwyfi

1 + 1 = 3

Pan fydd arian yn brin, a oes unrhyw bwynt gosod 
cyllideb? Dysgwch sut i ddefnyddio cyllideb eich 
plwyf fel arf ar gyfer cenhadaeth a gweinidogaeth, 
ac i annog rhoddion hael ymhlith y gynulleidfa a’r 
gymuned leol.

Ar gyfer: Yn agored i bawb, ond 
mae’r sesiwn hon yn arbennig 
o ddefnyddiol i Aelodau Cyng-
horau Plwyfol Eglwysig, Clerigion 
a Thrysoryddion

Archebu: Sian Connelly 01745 582245, 
sianconnelly@churchinwales.org.uk
Cyswllt: Tracey White    01745 532589
traceywhite@churchinwales.org.uk

Dyddiad  Amser  Lleoliad 

17 Hydref 1–3 Neuadd yr Eglwys, 
   Llanfair Caereinion
18 Hydref 7–9 Eglwys Dewi Sant, Bae  
   Colwyn
24 Hydref 7–9 Eglwys yr Holl Saint,  
   Southsea

Rôl y Cyngor Plwyfol Eglwysig yn y Gyllideb
©

  C
oraM

ax/
shutterstock.com
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Mae newid o Ddeoniaeth i Ardal Genhadaeth yn 
fwy na dim ond newid enw – mae’n golygu newid 
diwylliant. Dylai Tîm Arwain ddod i’r amlwg yn y 
cyfnod pontio, ond bydd cyfansoddiad y tîm yn 
wahanol o un Ardal Genhadaeth i’r llall, yn dib-
ynnu ar ffocws, doniau ac anghenion. Mae hwn 
yn gyfle i edrych ar broffiliau Ardaloedd Cenha-
daeth fel sail ar gyfer sefydlu tîm a hefyd edrych 
ar ddatblygu yn y dyfodol, cyfrifoldebau a hyfford-
diant i wneud y tîm mor effeithlon a phendant â 
phosibl ar anghenion yr ardal mae’r Ardal Genha-
daeth yn ei gwasanaethu.

Bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn rhoi canllawiau 
ar rôl a dyletswyddau Warden mewn perthynas â’r 
Cyfansoddiad a Golwg 2020. Byddwn hefyd yn 
rhoi sylw i’r cyfrifoldebau sy’n ymwneud ag adeila-
dau eglwysi a’r rôl yn ystod cyfnod heb glerig. 
Bydd y sesiwn yn cael ei harwain gan Peter Pike, 
Archddiacon Maldwyn.

Ar gyfer pwy: Mae’r sesiwn hon yn agored i 
bawb, ond yn arbennig o ddefnyddiol i Wardeni-
aid a Chlerigion.
Archebu: Sian Connelly 01745 582245
sianconnelly@churchinwales.org.uk
Cysylltwch â: Tracey White    01745 532589
traceywhite@churchinwales.org.uk

Ar gyfer: Arweinwyr Ardaloedd Cenhadaeth/
Deoniaid Bro, Cadeiryddion Lleyg, Aelodau 
Cynadleddau Deoniaeth.

Archebu: Sian Connelly 01745 582245
sianconnelly@churchinwales.org.uk
Cyswllt:  Y Canon Ganghellor Pam Powell: 
pampowell@microplusmail.co.uk

Dyddiad  Amser  Lleoliad 

Chwefror 9Fed 7–9 St Margaret’s Church,  
   Wrexham 

Dyddiad  Amser  Lleoliad 

6 Mehefin 7–9 Eglwys yr Holl Saint, y  
   Drenewydd
7 Mehefin 7 –9 Eglwys Sant Pedr,  
   Treffynnon
20 Mehefin 7–9 Eglwys Sant Ioan, 
   Rhosymedre

Sefydlu Tîm Arwain Ardal Genhadaeth

Rydych chi’n warden



17

Rydym yn gwneud pethau da iawn yn ein plwyf, 
ond nid oes neb byth yn clywed amdanyn nhw.” 
Mae’n swnio fel thema gyffredin, ond dyma’r 
cwestiwn allweddol: a ydych yn dweud wrth 
unrhyw un am y peth? Mae’r sesiwn hyfforddi hon 
yn ceisio eich dysgu sut i wella cyhoeddusrwydd 
eich plwyf. Byddwn yn rhoi sylw i’r cyfryngau 
lleol, y cyfryngau cymdeithasol a gwefannau. 
Byddwn hefyd yn edrych ar reoli argyfyngau 
a chyhoeddusrwydd negyddol. Bydd y sesiwn 
yn cael ei harwain gan Swyddog Cyfathrebu’r 
Esgobaeth, Karen Maurice, a bydd hefyd yn 
cynnwys edrych ar gyhoeddusrwydd mewnol sydd 
ar gael yn yr Esgobaeth ar gyfer eich plwyf drwy 
Teulu Asaph a StAR.

Os ydym o ddifrif am weld ein heglwysi’n tyfu dan 
faner Golwg 2020, mae angen i ni feddwl am 
yr hyn maen nhw’n ei gyfathrebu â chymdeithas 
gynyddol seciwlar. 

Bydd y sesiwn hon yn archwilio ymddangosiad ein 
heglwysi - ein hysbysfyrddau a’n baneri, er engh-
raifft - yn ogystal ag archwilio natur ein croeso. 
Gallai’r hyn mae eich eglwys yn ei gyfathrebu o 
ddifrif beri syndod i chi! Cewch wybod pam y gall 
rhai o’r pethau hyn fod yn rhwystrau i bobl newy-
dd rhag dod i mewn i’n heglwysi a darganfod 
rhai syniadau syml i helpu i dorri’r rhwystrau hyn. 
Byddwn yn edrych ar syniadau er mwyn annog 
ymwelwyr a gwella eich cyfathrebu fel y gall egl-
wys o unrhyw faint ddefnyddio ei chryfderau.

Ar gyfer pwy: Mae’r sesiwn hon yn agored i 
bawb.

Sylwch, mae’r sesiwn hon angen lleiafswm o 6 
chyfranogwr er mwyn iddi gael ei chynnal yn 
effeithiol.

Archebu: Sian Connelly 01745 582245
sianconnelly@churchinwales.org.uk
Cysylltwch â: Karen Maurice 01745 532588 
karenmaurice@churchinwales.org.uk 

Dyddiad  Amser  Lleoliad 
19 Medi 7–9 Eglwys y Santes   
   Margaret, Wrecsam

Ar gyfer pwy: Mae’r sesiwn hon yn agored i 
bawb, ond yn arbennig o ddefnyddiol i glerigion 
ac aelodau Cynghorau Plwyfol Eglwysig.

Sylwch, mae’r sesiwn hon angen lleiafswm o 6 
chyfranogwr er mwyn iddi gael ei chynnal yn 
effeithiol.

Archebu: Sian Connelly 01745 582245
sianconnelly@churchinwales.org.uk
Cysylltwch â: Karen Maurice 01745 532588 
karenmaurice@churchinwales.org.uk 

Dyddiad  Amser  Lleoliad 

27 Medi 7–9 Eglwys y Santes 
   Margaret, Wrecsam

Cyhoeddusrwydd i’ch plwyf

Beth mae eich Eglwys yn ei gyfathrebu?
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Bydd y sesiwn hon yn egluro rôl y Cyngor Plwyfol 
Eglwysig mewn perthynas â’r Cyfansoddiad a’r 
Gyfraith; rôl a chyfrifoldebau aelodau’r Cyngor 
Plwyfol Eglwysig a rhai’r Swyddogion a benodir 
gan y Cyngor Plwyfol Eglwysig. Bydd y sesiwn yn 
gymysgedd o wybodaeth a chynllunio gweithredu.

Os ydych chi’n ymwneud â gwaith gyda phlant a 
phobl ifanc yn Esgobaeth Llanelwy neu fod gen-
nych ddiddordeb yn y maes, dewch draw i un o’n 
brecwastau rheolaidd i weithwyr Plant ac Ieuenctid 
ac ymuno â chymuned o bobl o’r un anian i fwyn-
hau brecwast Cymreig llawn, brawdoliaeth, addoli 
ac ysbrydoliaeth. Cynhelir yr holl frecwastau rhwng 
10am a 12.30pm

Gogledd – Llyfrgell Gladstone, Penarlâg
30 Ionawr, 21 Mai, 3 Rhagfyr

Os gallwch chi drefnu bod deg aelod o Gyn-
gor Plwyfol Eglwysig (nid i gyd o’ch eglwys chi 
o reidrwydd) yn cyfarfod mewn ystafell gynnes 

Ar gyfer pwy: Mae’r sesiwn hon yn ddefnyddiol i 
holl aelodau’r eglwys.
Archebu: Sian Connelly 01745 582245
sianconnelly@churchinwales.org.uk 
Cysylltwch â:  Llyr Williams  llyrwilliams@me.com   
01745 583393 neu
Tracey White    01745 532589
traceywhite@churchinwales.org.uk

Dyddiad  Amser  Lleoliad 

12 Ebrill  7–9 Eglwys Sant Ioan, Cei’r  
   Trallwng
18 Ebrill  7–9 Eglwys yr Holl Saint,  
   Southsea 
19 Ebrill  7–9 Swyddfa’r Esgobaeth,  
   Llanelwy

De – Neuadd Gregynog
27 Chwefror, 11 Mehefin, 10 Rhagfyr

Archebu: Sian Connelly 01745 582245 
sianconnelly@churchinwales.org.uk 
Cysylltwch â:  Tim Feak 01745 532595 
timfeak@churchinwales.org.uk

a chynnig diod, fe wnawn ni ddod atoch chi i 
gynnal y cwrs hwn. Cysylltwch â Tracey White yn 
y lle cyntaf: traceywhite@churchinwales.org.uk

Rydych chi’n aelod o’r Cyngor Plwyfol Eglwysig

Brecwastau gweithwyr ieuenctid 

Hyfforddiant i aelodau’r Cyngor Plwyfol Eglwysig yn lleol i chi

©
  Raw

pixel/
shutterstock.com

Ydy! Ydy!Dim!
Ydy!

Dim!
Dim!
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Gyda chynnydd Golwg 2020 ac Ardaloedd 
Cenhadaeth mae cyfleoedd cyffrous i ddatblygu 
a chreu gwaith gyda phlant a phobl ifanc. Mae’r 
sesiynau hyn yn anelu at arfogi ac ysbrydoli pobl 
i fanteisio ar y cyfleoedd hyn ac ehangu’r gwaith 
hwn. Disgwyliwch drafodaeth realistig, onest a 
defnyddiol.

Dyddiad  Amser  Lleoliad 

7 Mai  2–4 Gregynog
2 Gorffennaf 4–6 Llyfrgell Gladstone,  
   Penarlâg  

Cysylltwch â Tim Feak timfeak@churchinwales.org.
uk neu 01745 532595 os hoffech iddo ddarparu 
hyfforddiant yn eich ardal chi. Gellir darparu’r 
hyfforddiant ledled yr Esgobaeth. 

Mae’r holl hyfforddiant isod wedi ei gynllunio i fod 
yn anffurfiol, yn hwyl a rhoi’r ysbrydoliaeth a’r offer 
i chi fynd yn ôl i ba bynnag gyd-destun yr ydych 
yn cyflwyno plant neu waith ieuenctid. Nid oes yn 

rhaid i chi fod yn ymwneud â’r gwaith hwn ar hyn 
o bryd, hyd yn oed, dim ond bod â diddordeb yn 
y maes.

Nod y sesiynau hyn yw darparu cyflwyniad 
defnyddiol a fframwaith i Ddiwinyddiaeth 
Gristnogol ar gyfer athrawon, gweithwyr ieuenctid 
a gweithwyr plant, yn enwedig o fewn cyd-
destunau ysgolion eglwys, grwpiau ieuenctid a 
grwpiau plant. Os ydych chi erioed wedi bod 
eisiau gwybod mwy am sut mae eich ffydd yn 
chwarae rhan yn eich gwaith gyda phobl ifanc, 
dyma’r cyflwyniad i chi.   

  

Dyddiad  Amser  Lleoliad 

27 Ionawr 4–6 Swyddfa’r Esgobaeth,   
   Llanelwy
24 Chwefror 4–6 Canolfan Addysg 
   Grefyddol, Eglwys San   
   Silyn, Wrecsam
23 Mawrth 4–6 Neuadd Gregynog 

Gwaith ieuenctid yn eich ardal genhadaeth

Hyfforddiant gwaith pobl ifanc a phlant sydd ar yn yr Esgobaeth 

Myfyrdod Diwinyddol 
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Hyfforddiant i edrych ar “Werthoedd Prydeinig”. 
Sut ddylai ein “rhyddid personol” gael ei ddefny-
ddio a’i fyw? A ddylen ni fod yn “oddefgar” bob 
amser? A yw “rheolaeth y gyfraith” bob amser 
yn iawn? Ai “democratiaeth” yw’r ffurf orau o 
lywodraeth? Nid oes atebion hawdd, ond bwriad 
y gweithdy hwn yw trafod gwreiddiau a gwerth y 
pedwar “Gwerth Prydeinig” hyn a gweld sut i’w 
hyrwyddo o fewn cyd-destun mwy cyffredinol o 
werthoedd yr Efengyl ac arferion Cristnogol. Gall 
fod o ddiddordeb arbennig i gydlynwyr Addysg 
Grefyddol ac Addoli ar y Cyd, ac unrhyw un sy’n 
arwain Addoli ar y cyd mewn ysgol.
Ar gyfer: Staff, Uwch reolwyr a llywodraethwyr 
ysgolion yr Eglwys yng Nghymru.

Mae’r pynciau hyfforddi a drafodir yn cynnwys: 
Cyflwyniad i’r Esgobaeth, Ethos ysgolion Eglwys, 
Arolwg Adran 50, Addysg grefyddol mewn ysgol 
eglwys, addoli ar y cyd, gofal bugeiliol, stiwardi-
aeth, arweinyddiaeth, derbyniadau, adeiladau, 
llywodraethu, rôl y plwyf lleol, ymwelwyr yr Esgob 
a chysylltiadau â’r Esgobaeth.

Ar gyfer: Yn ddefnyddiol i Benaethiaid newydd 
mewn Ysgolion Eglwys.
Archebu: Sian Connelly 01745 582245

Archebu: Sian Connelly 01745 582245
sianconnelly@churchinwales.org.uk 
Cysylltwch â:  Simon Cameron 01745 532594 
simoncameron@churchinwales.org.uk

Dyddiad  Amser  Lleoliad 

7 Mawrth 4–5 Ysgol Gungro  
  
9 Mawrth 4–5 Ysgol Wirfoddol a  
   Reolir yr Esgob Morgan 
   
15 Mawrth   4–5 Ysgol y Santes Fair.  
   Rhiwabon

Cysylltwch â:  Rosalind Williams 01745 532593 
rosalindwilliams@churchinwales.org.uk

Dyddiad  Amser  Lleoliad 

12 Medi 4.30–6 Swyddfa’r Esgobaeth,  
   Llanelwy
  

Gwerthoedd Prydeinig mewn Lleoliad Ysgol Eglwys

Hyfforddiant i benaethiaid newydd
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Hyfforddiant gan yr Adran 
Addysg a Dysgu Gydol Oes 
Mae’r cyrsiau a ganlyn ar gael ar unrhyw adeg 
o’r flwyddyn gan yr Adran Addysg a Dysgu 
Gydol Oes. Maen nhw’n cael eu hanelu at y rhai 
sy’n ymwneud ag Ysgolion Eglwys a gellir eu 
darparu yn unrhyw le yn yr Esgobaeth. Am ragor o 
wybodaeth ynglŷn â dod â rhai o’r cyrsiau hyn i’ch 
eglwys neu eich Ardal Genhadaeth, cysylltwch â 
Sian Connelly ar sianconnelly@churchinwales.org.
uk neu 01745 582245. Am ragor o wybodaeth 
am y cyrsiau hyn, cysylltwch â Rosalind Williams 
ar rosalindwilliams@churchinwales.org.uk neu 
01745 582245.

Hyfforddiant i 
Lywodraethwyr Sylfaen 
Yn ddefnyddiol ar gyfer y rhai sydd ar hyn o bryd 
yn gwasanaethu fel llywodraethwyr sylfaen neu’r 
rhai a hoffai fod yn Llywodraethwyr Sylfaen. 

Mae’r pynciau yn cynnwys: Beth yw 
Llywodraethwr Sylfaen, sut maen nhw’n wahanol, 
beth yw eu rôl, sut gallan nhw gefnogi Ethos a 
gwerthoedd Cristnogol ledled yr ysgol mewn 
ffordd unigryw. Defnyddiol ar gyfer Penaethiaid 
newydd mewn Ysgolion Eglwys.
Beth ddylen nhw ei wneud i helpu i baratoi ar 
gyfer arolygiadau adran 50? Sut maen nhw’n 

cynorthwyo’r Pennaeth a’r staff 
wrth 

gynnal ethos yr ysgol? Sut maen nhw’n cefnogi ac 
yn cyfrannu at baratoi ar gyfer arolwg Adran 50 
yr Eglwys yng Nghymru, a bod yn gyswllt rhwng 
yr ysgol a’r plwyf a’r esgobaeth?

Atgyweirio a Chynnal a 
Chadw Cyfalaf Ysgolion 
Gwirfoddol a Gynorthwyir
Yn ddefnyddiol i Lywodraethwyr a Phenaethiaid 
Ysgolion Eglwys. Gellir darparu’r hyfforddiant 
ledled yr Esgobaeth.

Mae’r pynciau dan sylw yn cynnwys: Gofynion y 
cynllun CRAMP, sut i greu cynllun rheoli asedau’n 
effeithiol, pryd i ymgeisio am gyllid, beth mae’r 
cynllun yn ei gynnwys, beth yw’r broses. 

Hyfforddiant Addoli ar y 
Cyd 
Yn ddefnyddiol i athrawon, penaethiaid, 
llywodraethwyr sylfaen, clerigion, ymwelwyr yr 
esgob a’r rhai sy’n ymweld ag ysgolion i arwain 
addoli ar y cyd. Gellir darparu’r hyfforddiant 
ledled yr Esgobaeth.

Mae’r pynciau yn cynnwys: gofynion cyfreithiol, 
manteision i ddysgwyr, elfennau o addoli, 
strwythur, model, ffurf, adnoddau, a 
chyflawni.
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Hyfforddiant ar Dderbyn i’r 
Ysgol
Yn ddefnyddiol i Lywodraethwyr a Phenaethiaid 
Ysgolion Eglwys.

Gellir darparu’r hyfforddiant ledled yr Esgobaeth.

Mae’r pynciau dan sylw yn cynnwys: Rôl a 
chyfrifoldebau’r Corff Llywodraethu, gofynion 
cyfreithiol, meini prawf gordanysgrifio, proses, 
enghreifftiau o arferion da, gofynion ymgynghori, 
a’r broses apeliadau.

Hyfforddiant Adran 50 
Yn ddefnyddiol i Athrawon a Phenaethiaid 
Ysgolion Eglwys. Gellir darparu’r hyfforddiant 
ledled yr Esgobaeth.

Mae’r pynciau dan sylw yn cynnwys: Amserlen 
werthuso; awgrymiadau defnyddiol ar 
gyfer: Cymeriad a Gwerthoedd Cristnogol, 

Arweinyddiaeth, Addysg Grefyddol, ac Addoliad 
a Datblygiad Ysbrydol, Moesol, Cymdeithasol a 
Diwylliannol; Hunanwerthuso - ei wneud yn hylaw 
ac yn ystyrlon, Ymdrin â chyflawniad academaidd, 
sut beth yw ‘rhagorol’?
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Canolfan 
Dewi Sant, 
Pensarn 
LL22 7RG

Eglwys 
Dewi Sant, 
Bae Colwyn 
LL28 7TE

Swyddfa’r
Esgobaeth,
Llanelwy
LL17 0RD
Ysgol Esgob 
Morgan, St Asaph, 
LL17 0PT

Eglwys Crist, 
y Bala 
LL23 7RU

Eglwys 
Sant Ioan, 
Rhosymedre 
LL14 3EA

Neuadd yr 
Eglwys 
Llanfair Caereinion 
SY21 0QS

Neuadd Gregynog, 
y Drenewydd 
SY16 3PW

Eglwys yr Holl 
Saint, y Drenewydd 
SY16 2DE

Eglwys Sant Pedr, 
Treffynnon 

CH8 7TL

Encil Sant Beuno, 
Tremeirchion

LL17 0AS

Llyfrgell Gladstone, 
Penarlâg CH5 3DF 

10 Stryd Mwrog, 
Rhuthun LL15 1LF

Prifysgol Glyndŵr a 
Chanolfan Catrin Finch, 

Wrecsam LL11 2AW

Eglwys y Santes 
Margaret, 
Wrecsam 
LL11 2SH

Pafiliwn Llangollen, 
Llangollen LL20 8SW

Eglwys Sant Ioan, 
Cei’r Trallwng 

SY21 9JS

Defnyddiwch ein map o’r 
Esgobaeth i ddod o hyd i 
leoliad eich cwrs hyfforddi. 
Noder, nid yw’r map hwn i 
raddfa ac nid oes gan rai o’n 
heglwysi gwledig godau post.

Ysgol Gungrog 
SY21 7EJ

Ysgol y Santes Fair, 
Rhiwabon, LL14 6LE

Eglwys yr Holl Saint, 
Southsea LL11 5NS

Eglwys San 
Silyn, 

Wrecsam 
LL13 8LS
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Dyma restr o’r holl hyfforddiant sydd ar gael ledled 
yr Esgobaeth yn 2016. Cymerwch olwg ar y cyrsiau 
hyn neu edrychwch ar y cynnwys ar dudalen 5.

 IONAWR

12th Yr Eglwys ac Ymerodraeth: Diwrnod  
 Astudio Diwinyddiaeth 10am–4pm     
 Pafiliwn Llangollen
27th Myfyrdod Diwinyddol   4–6pm       
 Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

30th Brecwastau gweithwyr ieuenctid 10–12:30  
 Gogledd – Llyfrgell Gladstone, Penarlâg

 CHWEFROR

9th Sefydlu Tîm Arwain Ardal Genhadaeth 
 7–9pm   St Margaret’s Church, Wrexham
24th Myfyrdod Diwinyddol   4–6pm       
 Canolfan Addysg Grefyddol, Eglwys San 
 Silyn, Wrecsam
27th Brecwastau gweithwyr ieuenctid  
 10–12:30pm     De – Neuadd Gregynog

 MAWRTH

7th Gwerthoedd Prydeinig mewn Lleoliad  
 Ysgol Eglwys 4–5pm  Ysgol Gungro
9th Gwerthoedd Prydeinig mewn Lleoliad  
 Ysgol Eglwys 4–5pm  Ysgol Wirfoddol a
 Reolir yr Esgob Morgan
14th Hawlio cymorth rhodd a’r cynllun cymorth  
 rhodd ar roddion bychan (GASDS) 
  2–4pm Eglwys Sant Ioan, Cei’r Trallwng
15th Gwerthoedd Prydeinig mewn Lleoliad  
 Ysgol Eglwys 4–5pm  Ysgol y Santes Fair,
 Rhiwabon
15th Hawlio cymorth rhodd a’r cynllun 
 cymorth  rhodd ar roddion bychan
 (GASDS) 7-9pm  Eglwys Sant Pedr,  
 Treffynnon

21st Hawlio cymorth rhodd a’r cynllun cymorth   
 rhodd ar roddion bychan (GASDS)   
 2-4pm  10 Stryd Mwrog, Rhuthun
23rd Myfyrdod Diwinyddol   4–6pm       
 Neuadd Gregynog

 EBRILL

12th Rydych chi’n aelod o’r Cyngor Plwyfol   
 Eglwysig  7–9pm     
 Eglwys Sant Ioan, Cei’r Trallwng
14th Gwrando  10am–1pm     
 Eglwys y Santes Margaret, Wrecsam
18th Rydych chi’n aelod o’r Cyngor Plwyfol   
 Eglwysig 7–9pm     
 Eglwys yr Holl Saint, Southsea
19th Rydych chi’n aelod o’r Cyngor Plwyfol   
 Eglwysig 7–9pm     
 Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy
20th Rheoli Gwrthdaro 10am–4pm     
 Pafiliwn Llangollen

 MAI

5th Archwilio Grym Gweddi drwy Weddïo,  
 Astudio (dysgu) a Gweithredu   
 10am–3pm     Llyfrgell Gladstone
7th Archwilio Grym Gweddi drwy Weddïo,  
 Astudio (dysgu) a Gweithredu   
 10am–3pm Noddfa, Penmaenmawr
7th Gwaith ieuenctid yn eich ardal genhadaeth 
 2–4pm    Gregynog
9th Arwain Addoli Creadigol yn Gymraeg  
 1–5p.m.   Eglwys Crist, y Bala
9th Rheoli cyllid plwyfi   
 10am–12pm   Swyddfa’r Esgobaeth,
 Llanelwy
11th Symposiwm Lles Meddyliol ac  
 Ysbrydolrwydd 10am–4pm   
 Pafiliwn Llangollen

DYDDIADUR AR GYFER HYFFORDDI GY DA’N GILYDD I LEYGWYR A CHLERIGION
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DYDDIADUR AR GYFER HYFFORDDI GY DA’N GILYDD I LEYGWYR A CHLERIGION
16th Rheoli cyllid plwyfi   
 7–9pm   Eglwys yr Holl Saint, y
 Drenewydd
21st Brecwastau gweithwyr ieuenctid  10–12:30     
 Gogledd – Llyfrgell Gladstone, Penarlâg
24th Heneiddio – Bendith ynteu baich?   
 10am–4pm   Llyfrgell Gladstone, Penarlâg

 MEHEFIN
6th Rydych chi’n warden     7–9pm     
 Eglwys yr Holl Saint, y Drenewydd
7th Rydych chi’n warden    7–9pm     
 Eglwys Sant Pedr, Treffynnon
7th Cenhadaeth a Gweinidogaeth Ar-lein     
 10am–4pm    Prifysgol Glyndŵr
11th Brecwastau gweithwyr ieuenctid  10–12:30     
 De – Neuadd Gregynog
14th Cadeirio cyfarfodydd yn effeithiol  
 7pm–9pm   Eglwys yr Holl Saint, Southsea
18th Arwain Eglwys y Goedwig10am–12pm     
 Man cyfarfod i’w ga darnhau ar ôl cael yr  
 archeb
20th Rydych chi’n warden      7–9pm     
 Eglwys Sant Ioan, Rhosymedre

 GORFFENNAF
2nd Archwilio Grym Gweddi drwy Weddïo,  
 Astudio (dysgu) a Gweithredu   
 10am–3pm Canolfan Pennant Melangell
2nd Gwaith ieuenctid yn eich ardal genhadaeth 
 4–6pm    Llyfrgell Gladstone, Penarlâg
5th Bod yn glerigion digon da   10am–4pm     
 Eglwys y Santes Margaret, Wrecsam

 AWST - Dim cyrsiau

 MEDI
6th Addoli Creadigol    10am–4pm      

 Pafiliwn Llangollen
12th Hyfforddiant i benaethiaid newydd 
 4.30–6pm   Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy
14th Rheoli straen a Barddoniaeth   
 10am–4pm Llyfrgell Gladstone, Penarlâg
15–    Penwythnos Cursillo 
18th i’w gadarnhau
19th Cyhoeddusrwydd i’ch plwyf 
 7–9pm Eglwys y Santes Margaret, Wrecsam
27th Beth mae eich Eglwys yn ei gyfathrebu? 
 7–9pm Eglwys y Santes Margaret, Wrecsam
 HYDREF

17th Rôl y Cyngor Plwyfol Eglwysig yn y 
 Gyllideb   1–3pm  Neuadd yr Eglwys,
 Llanfair Caereinion
18th Rôl y Cyngor Plwyfol Eglwysig yn y 
 Gyllideb   7–9pm  Eglwys Dewi Sant, Bae
 Colwyn
24th Rôl y Cyngor Plwyfol Eglwysig yn y 
 Gyllideb   7–9pm  Eglwys yr Holl Saint,
 Southsea
26th Cydnerthedd a Lles  10am–4pm     
 Llyfrgell Gladstone, Penarlâg

 TACHWEDD - Dim cyrsiau

 RHAGFYR 
3rd Brecwastau gweithwyr ieuenctid 10–12:30      
 Gogledd – Llyfrgell Gladstone, Penarlâg
10th Brecwastau gweithwyr ieuenctid   10–12:30    
 De – Neuadd Gregynog

Gweler tudalen 23 am fap sy’n dangos lle mae ein lleoliadau 
hyfforddi. I archebu eich lle ar unrhyw gwrs, cysylltwch â Sian 
Connelly (sianconnelly@churchinwales.org.uk)
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Medi 2016

Mon    Tue    Wed    Thur    Fri    Sat    Sun

                              1       2      3       4

5         6       7        8       9     10     11

12      13     14      15      16   17     18

19      20     21      22      23   24     25

26      27     28      29      30    

Rhagfyr 2016

Mon    Tue    Wed    Thur    Fri    Sat    Sun

                              1       2      3       4

5         6       7        8       9     10     11

12      13     14      15      16   17     18

19      20     21      22      23   24     25

26      27     28      29      30   31

Mehefin 2016

Mon    Tue    Wed    Thur    Fri    Sat    Sun

                   1         2       3     4       5

6         7      8         9       10   11    12 

13      14     15      16      17   18    19 

20      21     22      23      24   25    26  

27     28      29      30    

Hydref 2016

Mon    Tue    Wed    Thur    Fri    Sat    Sun

                                                1       2 

3         4       5         6      7       8       9 

10      11     12       13     14    15     16   

17      18     19       20     21    22     23

24      25     26       27     28    29     30  

31

Mawrth 2016

Mon    Tue    Wed    Thur    Fri    Sat    Sun

          1       2        3       4       5      6      

7        8       9        10     11    12    13   

14      15     16      17     18    19     20   

21      22     23      24     25    26     27

28      29     30      31

Tachwedd 2016

Mon    Tue    Wed    Thur    Fri    Sat    Sun

          1       2        3       4       5      6      

7        8       9        10     11    12    13   

14      15     16      17     18    19     20   

21      22     23      24     25    26     27

28      29     30      

Ionawr 2016

Mon    Tue    Wed    Thur    Fri    Sat    Sun

                                      1       2       3     

4        5        6        7      8       9      10 

11     12      13      14     15    16     17 

18     19      20      21     22    23     24 

25    26       27      28     29    30     31

Ebrill 2016

Mon    Tue    Wed    Thur    Fri    Sat    Sun

                                      1       2       3     

4        5        6        7      8       9      10 

11     12      13      14     15    16     17 

18     19      20      21     22    23     24 

25    26       27      28     29    30     

Gorffennaf 2016

Mon    Tue    Wed    Thur    Fri    Sat    Sun

                                      1       2       3     

4        5        6        7      8       9      10 

11     12      13      14     15    16     17 

18     19      20      21     22    23     24 

25    26       27      28     29    30     31

Chwefror 2016

Mon    Tue    Wed    Thur    Fri    Sat    Sun

1        2       3        4        5      6      7      

8        9      10      11      12     13   14  

15      16    17      18      19     20    21 

22      23    24      25      26     27    28   

29         

Awst 2016

Mon    Tue    Wed    Thur    Fri    Sat    Sun

1        2       3        4        5      6      7      

8        9      10      11      12     13   14  

15      16    17      18      19     20    21 

22      23    24      25      26     27    28   

29      30    31

Mai 2016

Mon    Tue    Wed    Thur    Fri    Sat    Sun

                       1

2        3       4         5       6       7     8

9        10     11       12     13    14   15

16      17     18       19     20    21   22

23      24     25       26     27    28   29

30      31


