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 ‘Oherwydd myfi sy’n 
gwybod fy mwriadau a 
drefnaf ar eich cyfer,’ 
medd yr ARGLWYDD, 
‘bwriadau o heddwch, 
nid niwed, i roi ichwi 
ddyfodol gobeithiol.’

Jeremeia 29:11 (NIV)
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Rhagair
Mae’r Eglwys yng Nghymru ac ein Hesgobaeth yn 
Llanelwy yn mynd drwy’r newid mwyaf ers i ni wahanu 
oddi wrth Eglwys Loegr ym 1920. Rydym yn trawsnewid 
i Ardaloedd Cenhadaeth, gan greu ffyrdd newydd o 
weithio gyda’n gilydd, cefnogi ein gilydd ac estyn allan 
i’r cymunedau o gwmpas ein canolfannau addoli.

Yn ystod y cyfnod hwn o newid, bydd angen i ni 
ddatblygu sgiliau newydd, dod o hyd i ffyrdd newydd 
o weithio, meithrin perthnasoedd newydd a dysgu 
gweithio gyda’n gilydd. Efallai y bydd angen i ni hefyd 
atgoffa ein hunain o ddoniau y gwnaethon ni eu 
hanghofio dros amser, neu hogi’r sgiliau sydd gennym 
ni’n barod. 

Mae newid yn gyffrous, yn ansicr ac weithiau ychydig 
yn frawychus. Wrth ymddiried yn ein Duw cawn ein 
hatgoffa ei fod yn addo bod wrth y llyw, gan sicrhau bod 
y cynlluniau sydd ganddo ar ein cyfer yn cynnig gobaith 
a dyfodol. Wrth ddysgu ymddiried yn y rhai rydym yn 
rhannu’r comisiwn mawr hwn gyda nhw, rydym yn 
gweithio ochr yn ochr â’r rhai sy’n cyd-deithio â ni yn 
ein hymdrechion newydd.

Mae’r prosbectws hyfforddiant hwn yn cynnig cyfleoedd 
i helpu gyda’r newid hwn. O fewn ei dudalennau ceir 

cyfleoedd i ddysgu, i gael ein hysbrydoli, rhannu 
profiadau, cyfnewid doethineb a gweddïo gyda’n 
gilydd. Wrth ddod at ein gilydd i ddysgu ac archwilio, 
byddwn yn dechrau deall ein gilydd. Efallai y byddwn yn 
gweld anghenion ac yn chwilio am ffyrdd o ddiwallu’r 
anghenion hynny gyda’n gilydd.

Mae’r prosbectws hwn yn golygu mwy na dim ond 
mynd i sesiwn hyfforddi, penderfynu dechrau cwrs 
diwinyddiaeth, neu ddewis treulio diwrnod mewn 
myfyrdod tawel. Mae’n ymwneud â buddsoddi eich 
amser a’ch egni, nid yn unig er mwyn cael gwybodaeth 
neu fewnwelediad, ond i gyfarfod pobl eraill ar y daith a 
rhannu’r hyn sydd gennych i’w gynnig iddyn nhw.

Mae’r cyrsiau hyn yn agored i bawb ac yn rhad ac am 
ddim, felly... ymchwiliwch, edrychwch beth hoffech chi 
ei wneud ac archebwch le i chi eich hun.

Tracey White
Cydlynydd y Fforwm Hyfforddiant
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Sut i ddefnyddio’r prosbectws hwn
Mae prosbectws eleni ychydig yn wahanol – mae rhagor 

o ffyrdd o gael hyfforddiant nag erioed o’r blaen.

Digwyddiadau wedi eu cynllunio

Mae llai o ddigwyddiadau wedi eu cynllunio gan ein bod 
yn cydnabod y bydd llawer o’n hamser a’n hegni yn 
cael ei neilltuo i sefydlu Ardaloedd Cenhadaeth. Fodd 
bynnag, mae gennym amrywiaeth eang o sesiynau sy’n 

cwmpasu’r ysbrydoledig, y myfyriol a’r gweinyddol.

Hyfforddiant lleol

Byddwn yn ymweld â phob Ardal Genhadaeth 
yn eu tro i’ch helpu i ddatblygu eich cynlluniau 
hyfforddi eich hunain er mwyn mynd i’r afael â’r 
anghenion penodol sydd gennych chi. Yn y cyfamser, 
gallwn ddarparu hyfforddiant yn lleol yn eich Ardal 

Genhadaeth eich hunain ar amrywiaeth o bynciau e.e.

• Beth yw cenhadaeth a sut rydym yn ei chyflawni?
• Gweithio fel tîm
• Adnoddau i’n helpu ni dyfu fel Cristnogion
• Sgiliau hwyluso
• Cadeirio cyfarfod
• Sut i gael y gorau allan o gyfarfodydd
• Y cwrs ‘Hope and a Future’
• Datblygu galwedigaethau a gweinidogaethau 

newydd
• Beth yw Archwilio Ffydd?

Hyfforddiant wedi ei deilwra

Rydyn ni bob amser yn awyddus i glywed eich 
awgrymiadau eich hunain ar gyfer hyfforddiant - 
cysylltwch â ni ac fe wnawn ni weithio gyda chi. Gallai 
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fod yn ddigwyddiad hyfforddi, datblygu deunyddiau, 
canfod hyfforddiant ar-lein neu ddarparu adnoddau i 
hwyluso eich sesiwn eich hun.

Mae’n bosib i rywbeth a allai helpu un ardal 
genhadaeth fod o ddefnydd i eraill yn ogystal, felly 
cofiwch rannu eich syniadau. Yr wybodaeth rydym ei 
hangen yw:

• Enw’r Ardal Genhadaeth
• Gwybodaeth ar gyfer cysylltu
• Nifer tebygol y bobl
• Yr angen am hyfforddiant
• Digwyddiad arfaethedig neu fath arall o ddysgu
• A oes unrhyw beth i’w gadw mewn cof wrth geisio 

trefnu dyddiad ac amser e.e. dewis o adeg o’r 
dydd neu amser o’r flwyddyn?

Anfonwch y manylion at Jackie Feak: ministry.stasaph@
churchinwales.org.uk neu ffoniwch 01745 582245

Hyfforddi ar gyfer trawsnewid

Mae Pam Powell hefyd ar gael i helpu Ardaloedd 
Cenhadaeth gyda’u trawsnewid ac yn gallu cynnig 
cymorth a hyfforddiant ymarferol ar sefydlu Ardal 
Genhadaeth. Gallai pynciau gynnwys ffurfio Pwyllgor 

Gweithredol Ardal Genhadaeth a Thîm Gweinidogaeth 
ar y Cyd. Gellir cysylltu â Pam ar 01978 721083 / 

pampowell@microplusmail.co.uk

Disgyblaeth a gweinidogaeth

Mae ein swyddogion hyfforddiant esgobaethol yn 
falch o helpu eglwysi lleol ac Ardaloedd Cenhadaeth 
i ddatblygu gweinidogaeth ar y cyd a datblygu 
disgyblaeth drwy addysg ac astudio. Fe fydden nhw’n 
falch o siarad â grwpiau lleol / timau arwain i drafod sut 
gallan nhw gefnogi’r gwaith hwn:

Glen Lund (Glen.Lund@stpadarns.ac.uk 07918 624675) 
a Richard Hainsworth (Richard.Hainsworth@stpadarns.
ac.uk 01352 840842) yw Swyddogion Hyfforddiant yr 
Esgobaeth hon, sy’n gweithio ar ran Athrofa Padarn 
Sant.

Mae gwybodaeth lawn am rolau cydnabyddedig a 
hyfforddiant ar gael yn y cyhoeddiad Ministry Roles, 
Formation and Training in the Diocese of St Asaph, 
sydd ar gael gan Swyddfa’r Esgobaeth ac ar wefan yr 
Esgobaeth: http://stasaph.churchinwales.org.uk/life/
steering-groups/developing/
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Ysbrydoliaeth

Yn y sesiwn ymarferol hon cewch gyflwyniad, mewn 
ffordd nad yw’n fygythiol, i dechnegau a sgiliau 
cynhyrchu cyflwyniadau atyniadol a defnyddio 
adnoddau ar-lein. Bydd cyfle hefyd i ofyn cwestiynau a 
chael arweiniad unigol.

Hyfforddwr: Alyson Goldstein, Darllenydd Lleyg a chyn 
diwtor TG

 Ar gyfer: Mae’r sesiwn hon wedi ei hanelu’n 

Nod y diwrnod yw cynyddu ymwybyddiaeth ynghylch 
newid yn yr hinsawdd, ei achosion, ei effeithiau a’i 
oblygiadau, ymysg clerigion a lleygwyr yr Eglwys yng 
Nghymru, a’u galluogi i ystyried camau ymarferol yn eu 
Hardal Genhadaeth. Bydd yn cynnwys:
• Amlinelliad o’r hyn a wyddom am wyddoniaeth yr 

hinsawdd ac atebion
• Yr effeithiau, nid yn unig ar Gymru ond ar wledydd 

sy’n datblygu, fel yn achos ein hesgobaeth gyswllt 
yn Tanzania

• Rhesymau diwinyddol dros weithredu, ac 
adnoddau diwinyddol

• Enghreifftiau o gamau ymarferol ym mywyd eglwysi 
a’u cynulleidfaoedd sy’n gallu gwneud gwahaniaeth

• Cyfleoedd i weddïo, trafod a rhannu gwybodaeth a 
straeon

Bydd siaradwyr/hwyluswyr yn cynnwys:
• Jonathan Abbatt a’r Parchedig Andrew Sully
• Y Parchedig Marcus Zipperlen, Offeiriad mewn 

Gofal Llangwm, Johnston a Freystrop. Cyn 
cael ei ordeinio roedd Marcus yn Wyddonydd 
Amgylcheddol a Pheiriannydd, yn cydlynu popeth 
Biolegol yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen.

benodol at y rhai sy’n arwain neu’n cynllunio addoliadau 
neu ar gyfer unrhyw un a hoffai ennill hyder wrth 
ddefnyddio TG yn y weinidogaeth

 Dyddiad: 18 Hydref, 1pm-4.30pm

 Lleoliad: Swît TG, Coleg Llysfasi, Coleg Cambria,  
 Rhuthun

 Cost: Am ddim. Darperir lluniaeth

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

• Alex Glanville, Pennaeth Gwasanaethau Eiddo’r 
Eglwys yng Nghymru, awdur arweinlyfr gwyrdd y 
plwyf, Parish Green Guide, a hyrwyddwr gwelliannau 
amgylcheddol i eiddo’r Eglwys yng Nghymru. Mae 
Alex yn y gorffennol wedi darparu hyfforddiant ar 
wella perfformiad amgylcheddol adeiladau.

 Ar gyfer: Unrhyw un sydd â diddordeb mewn deall  
 mwy am sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio  
 arnom ni a’r hyn y gall yr eglwys ei wneud i helpu.

 Dyddiad: 25 Ebrill, 10.30am-3.30pm

 Lleoliad: Neuadd Gymuned Eglwys Collen Sant,  
 Llangollen

 Cost: Am ddim. Darperir lluniaeth

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

Dod â TG i’r Eglwys: Defnyddio Technoleg mewn Gweinidogaeth ac Addoliadau

Digwyddiad Hyfforddi Newid yn yr Hinsawdd
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Bydd y diwrnod hwn o ddysgu yn archwilio materion 
sy’n wynebu pobl â dementia a’u gofalwyr. Bydd 
yn cynnig cyngor ymarferol, syniadau ac adnoddau 
yn ymwneud â sut gall eglwysi helpu pobl sydd â 
dementia i fyw’n braf yn eu cymunedau, drwy eu deall, 
eu croesawu, eu parchu a’u cefnogi. Bydd cyfle i 
gyfranogwyr fod yn ‘gyfaill dementia’ ar y diwrnod hwn 
os ydyn nhw’n dymuno.
 
Bydd y diwrnod yn cynnwys seminarau a chyfleoedd i 

Yn dechrau bob mis Medi, mae Archwilio Ffydd yn gwrs 
achrededig gan brifysgol mewn diwinyddiaeth, ac sy’n 
agored i bawb. Mae hynny’n cynnwys y rhai sy’n cael 
eu hyfforddi ar gyfer gweinidogaeth drwyddedig, neu’n 
archwilio eu galwedigaeth, neu rai sydd eisiau archwilio 
sut gall diwinyddiaeth ddyfnhau eu dealltwriaeth o’u 
disgyblaeth. Mae’n cynnwys dau seminar y tymor 
ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam ac wyth sesiwn 
grŵp bach fesul tymor mewn grwpiau ar hyd a lled yr 
esgobaeth.

Mae Eglwysi ac Ardaloedd Cenhadaeth yn cael eu 

ofyn cwestiynau i arbenigwyr yn eu maes.

 Ar gyfer: Mae’r diwrnod hwn yn agored i bawb

 Dyddiad: 14 Mawrth, 9:30am-3:30pm

 Lleoliad: Pafiliwn Llangollen, Llangollen

 Cost: Am ddim. Darperir lluniaeth

 Archebu lle: : sianconnelly@churchinwales.org.uk

hannog i gychwyn grwpiau newydd i astudio gyda’i 
gilydd, ond mae croeso hefyd i unigolion ymuno â 
grwpiau mewn ardaloedd eraill.

 Ar gyfer: Mae’r hyfforddiant hwn yn agored i bawb  
 ac yn arbennig o berthnasol i’r rhai sy’n hyfforddi  
 ar gyfer y weinidogaeth drwyddedig neu’n archwilio  
 eu galwedigaeth

 Dyddiad: o fis Medi 2017

 Lleoliad: Amrywiol

 Cost: Am ddim. Darperir lluniaeth

 Archebu lle: Er mwyn trafod cofrestru ar y cwrs,  
 cysylltwch â Richard Hainsworth -  
 exploringfaithasaph@gmail.com / 01352 840842

Datblygu Eglwysi sy’n Deall Dementia

Archwilio Ffydd

“Cafodd y digwyddiad cyfan ei 
gyflwyno’n hyfryd, gyda digon o 
anogaeth ac awyrgylch fywiog.”



9

Diwrnod i brofi ac archwilio llawer o dechnegau 
gweddïo a thraddodiadau ysbrydol gwahanol, gyda 
gweithdai ‘blasu’ a sesiynau manylach, gan wneud 
y diwrnod yn addas ar gyfer dechreuwyr a’r mwy 
profiadol fel ei gilydd.

Mae’r cwrs ‘Hope and a Future’ yn set o dri gweithdy 
wedi eu cynllunio i annog eglwysi i fod yn falch o’u 
cymeriad unigryw ond hefyd i ddatblygu gweledigaeth 
ar gyfer gweithio ochr yn ochr ag eglwysi eraill i fynd i’r 
afael ag anghenion yn eu cymunedau.

Bydd y gweithdai yn helpu i ddarparu’r offer:

• I ddathlu a chydnabod yr holl adnoddau lleol sydd 
ar gael i’r eglwys a’r gymuned

• I gael gweledigaeth am rôl yr eglwys yn ei 
chymuned a gwerth diwallu anghenion y rhai 
mwyaf bregus a’r rhai sydd ar y cyrion

• I arfogi eglwysi â sgiliau sylfaenol ar gyfer cynllunio 
a rhedeg menter neu brosiect cymunedol syml a 
phriodol

Bydd y gweithdai hyn yn galluogi eglwysi i :

• ddysgu ffyrdd o fod yn fwy creadigol mewn 
addoliad ac astudiaeth Feiblaidd drwy ddod â 
darnau cyfarwydd o’r Beibl yn fyw drwy gelf a 
drama.

• dysgu sut i nodi anghenion cymunedol a rhoi sylw 
iddyn nhw.

• dysgu sut i wneud penderfyniadau a chynllunio 
mentrau eglwys ac adolygu cynnydd.

Mae’r cwrs hwn yn agored i bob clerig a lleygwyr yn y 
Ddeoniaeth neu’r Ardal Genhadaeth sydd ag angerdd a 
diddordeb i annog eu heglwys i gydweithio ag eglwysi 
eraill i ddod â thrawsnewidiad i’w cymuned leol.

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

 Ar gyfer: Mae’r diwrnod hwn yn agored i bawb

 Dyddiad: 13 Mai, 10am-4pm

 Lleoliad: Eglwys Gadeiriol Llanelwy, Llanelwy

 Cost: Am ddim. Darperir lluniaeth a chinio ysgafn

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

Gŵyl Gweddïo

Cwrs ‘Hope and a Future’

i
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Bydd y digwyddiad hwn yn para 
rhwng 3 a 4 diwrnod, a bydd 
yn galluogi eglwysi i nodi eu 
gweledigaeth ar gyfer y dyfodol 
a datblygu cynllun gweithredu. 
Bydd y digwyddiad ar ffurf 
seminar agored gyda sgyrsiau 

rhyngweithiol, 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
• Ein Diwylliant - Datblygu cymuned sy’n gwahodd, yn 

croesawu ac yn cynnig lletygarwch
• Rheoli Newid a Chynllunio Gweithredu Cenhadaeth
• Ein Galwad - Rhannu ein stori a helpu pobl i gyfarfod 

Iesu
• Ein Taith – Tyfu’n ddyfnach fel disgyblion Iesu
• Ein Calon - Datblygu addoli sy’n helpu’r Eglwys i Dyfu
• Gweledigaeth, pennu blaenoriaethau ac adolygu 

cynnydd

Arweinwyr y cwrs: Robin Gamble a Bob Jackson

 Ar gyfer: Lleygwyr a Chlerigion (lleiafswm o 2 o bobl  
 o’r un eglwys) sydd eisiau cynllunio ar gyfer twf yr  
 eglwys.

 Dyddiad: 20 – 23 Mawrth 2017

 Lleoliad: Canolfan Gynadledda Hayes, Swanwick,  
 Swydd Derby

 Cost: Am ddim, ond bydd angen i gynrychiolwyr  
 dalu am eu trefniadau teithio i Swydd Derby eu hunain

 Archebu lle: I wneud cais am le, cysylltwch â:  
 sianconnelly@churchinwales.org.uk

Cwrs Preswyl Esgobaethol ‘Leading your Church into Growth’
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Mae hwn yn gwrs 10 wythnos, sy’n edrych ar y ffordd 
mae ysgolheigion Beiblaidd yn deall y Salmau, a beth 
allai hyn ei olygu i ni fel Cristnogion heddiw. Mae wedi 
ei anelu at unrhyw un sydd eisiau mynd i fwy o ddyfnder 
yn eu hastudiaethau Beiblaidd ac sy’n dod gyda meddwl 
agored. Nid oes unrhyw ofyniad i wneud unrhyw ddarllen 
ychwanegol, ac nid oes aseiniadau ysgrifenedig, ond 
darperir nodiadau ysgrifenedig llawn. Darlith/seminar 
anffurfiol yw’r arddull, gyda digon o gyfle ar gyfer 
cwestiynau a thrafodaeth. Byddai o gymorth pe byddai’r 
cyfranogwyr yn dod â Beibl gyda nhw.

Tiwtor y cwrs: Y Parchedig Dr Jason Bray. Cyn dod 
ficer yn San Silyn, treuliodd Jason 17 mlynedd fel 
tiwtor rhan-amser mewn astudiaethau Beiblaidd yng 
Ngholeg Mihangel Sant yn Llandaf, a hefyd yn dysgu ym 
Mhrifysgol Caerdydd. Mae ganddo PhD mewn astudio’r 
Hen Destament o Brifysgol Caergrawnt. 

 Ar gyfer: Unrhyw un sydd eisiau mynd i fwy o  
 ddyfnder yn eu hastudiaethau Beiblaidd ac sy’n  
 dod â meddwl agored

 Dyddiadau: Dyddiau Llun 6.30pm - 16 Ionawr ; 23  
 Ionawr; 30 Ionawr; 6 Chwefror; 13 Chwefror; (20  
 Chwefror – dim sesiwn); 27 Chwefror; 6 Mawrth;  
 13 Mawrth; (20 Mawrth – dim sesiwn); 27 Mawrth;  
 3 Ebrill

 Lleoliad: Eglwys y Plwyf, San Silyn, Wrecsam. Mae  
 parcio am ddim ar gael ar dir yr eglwys neu yn y  
 maes parcio gyferbyn 

  Cost: Am ddim. Darperir te a choffi  

 Archebu lle: Ann Owen,  
 office@wrexhamparish.org.uk  
 / 01978 355808 

Cyflwyno’r Salmau
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Mae Byw a Dysgu yn gyfres drafod o chwe sesiwn i 
grwpiau lleol eu cynnal eu hunain, naill ai yn eu trefn neu 
dim ond y modiwlau sy’n diwallu’r angen lleol fwyaf. 
Dyma’r cyrsiau sydd ar gael ar hyn o bryd:
• Eglwys ar gyfer y Dyfodol: Mae’r modiwl hwn yn 

edrych ar beth mae’n ei olygu i berthyn i’r Eglwys yng 
Nghymru ar adeg o newid a datblygu, ac mae’n gofyn 
cwestiynau am ein cenhadaeth yn y dyfodol. Mae’n 
caniatáu i gyfranogwyr archwilio hanes eu ffydd eu 
hunain, ystyr disgyblaeth, stori’r Eglwys lle maen nhw, 
a dechrau myfyrio ar sut gallai’r stori ddatblygu yn y 
dyfodol wrth i’r byd a’r eglwys newid.

• Ysgrythur Byw: 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 fwyaf effeithiol 
â ni a’n heglwys heddiw. Mae wedi ei gynllunio i 
gyflwyno manteision astudio diwinyddiaeth i fyfyrwyr 
mewn ffordd hygyrch a’i pherthnasedd i’w ffydd.

• Galwad Duw: Mae’r modiwl hwn yn edrych ar ystyr 

cael galwad gan Dduw ac yn gofyn y cwestiwn, beth 
mae Duw yn ein galw ni fel eglwys, a fi fel unigolyn, 
i fod ac i’w wneud yn y dyfodol? Mae’n cyflwyno’r 
amrywiaeth o ffyrdd y gall myfyrwyr wasanaethu Duw 
fel disgybl yn y byd ac fel gweinidog yn yr eglwys.

Mae modiwlau ychwanegol wedyn yn arfogi’r rhai sydd 
eisiau hyfforddi ar gyfer gweinidogaethau a gomisiynwyd 
fel Cynorthwyydd Bugeiliol ac Arweinydd Addoliadau. 
Mae pob modiwl yn ddwyieithog.

 Ar gyfer: Mae’r cwrs hwn yn agored i bawb  
 ac yn arbennig o berthnasol i’r rhai sy’n  
 ystyried Gweinidogaeth ar y Cyd ar draws eu  
 Hardal Genhadaeth

 Dyddiad: I’w benderfynu’n lleol

 Lleoliad: I’w benderfynu’n lleol

  Cost: Am ddim 

 Cysylltwch â: Richard Hainsworth -  
 exploringfaithasaph@gmail.com / 01352 840842

Byw a dysgu

Pádraig Ó Tuama: Mae’r Bardd yn Offeiriad

Yn y sesiwn undydd hwn, bydd Pádraig yn cyflwyno ni 
i’w waith gyda Corrymeela ac fel bardd a llenor. Rydym 
yn wynebu llawer o newidiadau o fewn cymdeithas ac yn 
ein heglwysi ac esgobaeth, a bydd Pádraig yn ein helpu 
dirnad adnoddau i ddelio yn adeiladol gyda gwrthdaro ac 
i barhau i feithrin ein gallu creadigol. 
Hyfforddwr: Mae Pádraig yw arweinydd Cymuned 
Corrymeela ac mae’n adnabyddus fel bardd, diwinydd a 
hwylusydd grŵp. Corrymeela (www.corrymeela.org) yw 
mudiad hynaf heddwch a chymod  Iwerddon ac meant 
yn gweithio gyda dros 10,000 o bobl y flwyddyn. Mae 
Pádraig, yn darlithio, arwain encilion ac yn ysgrifennu 
barddoniaeth a rhyddiaith ac ymysg ei ddiddordebau 
yw adrodd straeon, gwaith grŵp, a diwinyddiaeth a 

gwrthdaro. Mae wedi cyhoeddi amryw o lyfrau yn 
cynnwys In the Shelter: Finding a Home in the World,  
Sorry For Your Troubles  a Readings from the Book 
of Exile. Mae’n siaradwr rheolaidd yn Greenbelt ac 
mae wedi arwain sesiynau a gweithio gyda grwpiau yn 
Iwerddon, Prydain, yr Unol Daleithiau ac Awstralia 

 Ar gyfer: Croeso i bawb, ond mae’r dyddiau hyn  
 yn arbennig o berthnasol i’r rhai mewn  
 gweinidogaethau ordeiniedig a lleyg wedi eu  
 comisiynu neu eu trwyddedu

 Dyddiad: 9 Hydref, 10-3pm

 Lleoliad: Llyfrgell Gladstone, Penarlâg

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

 Cysylltwch â: Manon Ceridwen James:  
 manoncjames@churchinwales.org.uk
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Yn dilyn llwyddiant Symposiwm 2016 bu llawer o 
geisiadau am ddilyniant yn 2017. Bydd y symposiwm 
nesaf yn edrych ar Les Meddwl ac Ysbrydolrwydd o 
safbwynt ymddiriedaeth. Mae ein perthynas gyda’n 
gilydd a chyda Duw yn seiliedig ar ymddiriedaeth. 
Er y gallwn bob amser ymddiried yn Nuw, a ydyn 
ni’n ymddiried yn ei gilydd, sut rydym yn dangos yr 
ymddiriedaeth hwnnw o fewn yr eglwys a rhyngom ein 
gilydd, ac a oes adegau pan ddylem fod yn wyliadwrus 
o ymddiried mewn pobl eraill? Drwy sesiynau llawn a 
gweithdai, bydd y symposiwm yn archwilio’r materion 
hyn a bydd yn berthnasol i bawb.

 Ar gyfer: Mae hwn yn agored i bawb

 Dyddiad: 10 Mai, 10am-4pm

 Lleoliad: Pafiliwn Llangollen  

Mae’r diwrnod hwn, sy’n cynnwys addoli yn ogystal â 
mewnbwn gan sawl siaradwr adnabyddus, wedi cael 
ei drefnu gan Grŵp Rhywioldeb yr Esgobaeth gyda 
sesiynau trafod ar gydnabod presenoldeb pobl LHDT yn 
ein heglwys a’n cymunedau, croesawu’r rhai a eithriwyd 
ac a wthiwyd i’r ymylon, rhywioldeb a phriodasau un 
rhyw, a beth allwn ni fynd yn ei ôl i’n heglwysi.

Siaradwr yn cynnwys: Jayne Ozanne, Elizabeth Day, 
Jenny Anne Bishop

 Ar gyfer: Mae hwn yn agored i bawb

 Dyddiad: 4 Chwefror, 10am-4pm

 Lleoliad: Eglwys Santes Margaret, Wrecsam

 Cost: Am ddim. Darperir lluniaeth a chinio ysgafn

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk  

 Cost: Am ddim. Darperir lluniaeth a chinio ysgafn

 Cysylltwch â: Huw Lloyd: dholloyd@yahoo.co.uk

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

Lles Meddyliol ac Ysbrydolrwydd – pwysigrwydd ymddiriedaeth

Symud y ffiniau (Diwrnod Rhywioldeb)

“Rwy’n teimlo fod y profiad wedi 

fy nghyfoethogi.”
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Mae’r diwrnod hyfforddiant 
hwn wedi ei anelu’n benodol 
at glerigion, darllenwyr lleyg, 
arweinwyr addoliad lleyg eraill 
a’u cerddorion, ac rydym yn 

annog clerigion i ddod draw gyda’u timau addoli. Mae’r 
cwrs yn arbennig o ddefnyddiol i guradiaid ac ebrwyaid 
tro cyntaf neu’r rhai sy’n wynebu cyfnodau pontio yn 
y weinidogaeth. Yn ystod y diwrnod hwn, byddwn 
yn edrych ar gwestiynau allweddol yn ymwneud â 
cherddoriaeth mewn addoliad, fel “Ansawdd” yn erbyn 
dilysrwydd, naturioldeb a chynhwysiant, adloniant/
perfformiad yn erbyn addoliad, darpariaeth fewnol yn 
erbyn magu newydd-ddyfodiaid a’r penodol yn erbyn y 
nwmenaidd. Byddwn hefyd yn edrych ar arweinyddiaeth 
gydag cherddoriaeth a heb gerddoriaeth, rheoli 
cerddorion a chyfathrebu da, a rheoli cerddoriaeth mewn 
eglwys unigol neu aml-fywoliaeth, yn ogystal ag edrych 

Mae’r diwrnod hyfforddi hwn yn annog cynulleidfaoedd 
gyda’u cerddoriaeth lle nad oes côr sefydledig neu 
organydd/cyfeilydd profiadol. Mae’n addas ar gyfer pobl 
sy’n ymwneud â dewis cerddoriaeth plwyf, a hefyd ar gyfer 
aelodau parod o’r gynulleidfa. Bydd yn canolbwyntio ar 
feithrin hyder mewn canu unsain, harmoni syml, technegau 
galw ac ymateb, gan ddefnyddio cantor ac ati. Bydd 
adnoddau addas yn cael eu hawgrymu a’u harddangos, 
gan gynnwys plaengan, alawon gwerin, caneuon eglwys 
y byd, emynau, salmau, caneuon addoli ac ati. Bydd yn 
anelu at roi syniadau a hyder newydd i gyfranogwyr i 
adfywio ac ehangu’r addoliad ar gân yn eu sefyllfa leol. 
Bydd deunydd hen a newydd ar gael, gan ddefnyddio 
amrywiaeth o arddulliau addoli - a’r nod fydd cynnwys 
rhywbeth cyfarwydd a rhywbeth newydd i bawb! 
Hyfforddwr: Miles Quick. Miles yw Pennaeth 

Cerddoriaeth Cynulleidfaol ac Offerynnol yr RSCM a 
Chyfarwyddwr Cerdd Eglwys Santes Mair Magdalen, 
Taunton. Am flynyddoedd lawer, roedd yn athro ysgol 
llawn amser yn Llundain, Norwich a Taunton, gan 
weithio hefyd fel cerddor plwyf. Yn ddiweddarach bu’n 
Gyfarwyddwr Cerdd yng Ngholeg y Frenhines, Taunton.

 Ar gyfer: Pawb sydd â diddordeb / rôl mewn  
 cerddoriaeth mewn addoliad ac yn enwedig  
 cerddorion eglwysig, arweinwyr addoliad, Darllenwyr  
 Lleyg a chlerigion

 Dyddiad: 6 Mehefin, 10am-4pm

 Lleoliad: Eglwys Santes Margaret, Wrecsam

  Cost: Am ddim. Darperir lluniaeth a chinio ysgafn 

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

ar gyfoeth o adnoddau, i gyd o fewn awyrgylch addoli
Hyfforddwr: Y Parchedig Ganon Helen Bent
Helen Bent yw Pennaeth Hyfforddiant Gweinidogol Ysgol 
Frenhinol Cerddoriaeth (Royal School of Music) mewn 
partneriaeth â Praxis. Yn Arloesydd a phrif olygydd y cwrs 
Worship 4 Today, mae hi’n dod â chyfoeth o brofiad mewn 
annog a hyfforddi arweinwyr addoliad a cherddorion ar 
draws y sbectrwm llawn o draddodiad ac arddull addoli.

 Ar gyfer: Mae’r diwrnod hyfforddi hwn wedi ei  
 anelu’n benodol at glerigion, darllenwyr lleyg,  
 arweinwyr addoliad lleyg eraill a’u cerddorion

 Dyddiad: 21 Mawrth, 10am-4pm

 Lleoliad: Eglwys Santes Margaret, Wrecsam

  Cost: Am ddim. Darperir lluniaeth a chinio ysgafn 

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

RSCM – Atgyfnerthu ar gyfer Gwasanaethau LITE: Diwrnod Adnoddau Cerddorol RSCM

RSCM – Dyrchafwch eich llais: Diwrnod Adnoddau Cerddorol RSCM
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Mae gofalu am Erw Duw yn gwerthfawrogi mynwentydd 
a chladdfeydd oherwydd eu pwysigrwydd i bobl a’n 
hanes a bywyd gwyllt. Ei fwriad yw hyrwyddo cadwraeth 
mewn mynwentydd a safleoedd claddu ledled 
Ynysoedd Prydain. Bydd y sesiwn yn cael ei harwain 
gan Alex Glanville, Pennaeth Eiddo Corff Cynrychiolwyr 
yr Eglwys yng Nghymru, ynghyd â chynrychiolydd o 
Gofalu am Erw Duw.

Rydyn ni’n cynnig dwy sesiwn:

Sesiwn 1  - Cyfraith ac egwyddorion rheoli mynwentydd

 Dyddiad: 10 Hydref, 7pm- 9pm

 Lleoliad: Eglwys yr Holl Saint, Southsea 

Sesiwn  2 - Canolbwyntio ar Reoli Ymarferol 
Bydd y sesiwn hon yn un ymarferol a bydd yn digwydd 
yn yr awyr agored yn bennaf, felly gwisgwch ddillad ac 
esgidiau addas

 Dyddiad: 11 Hydref, 10am–12 hanner dydd

 Lleoliad:  i’w gadarnhau  

 Ar gyfer: Mae’r cyrsiau hyn yn agored i bawb ac  
 fe fyddan nhw’n arbennig o ddefnyddiol i’r rhai  
 sydd â chyfrifoldeb am fynwentydd a mannau yn yr  
 awyr agored

 Cost: Am ddim

 Archebu lle ar y naill gwrs a’r llall: 
 sianconnelly@churchinwales.org.uk

Gofalu am Erw Duw

Gweinyddu Eglwysi ac Ardaloedd Cenhadaeth

“Lleoliad hyfryd, bwyd 

ardderchog a chroeso cyfeillgar.”
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Bydd y sesiwn hon yn ymdrin â sut i fewngofnodi i Borth 
“Gateway” y Llywodraeth a chyflwyno hawliad gan 
ddefnyddio’r system hawlio ar-lein. Bydd hefyd yn rhoi 
sylw i pryd gallwch chi hawlio am roddion ariannol a sut i 
wneud yr hawliadau hynny.

 Ar gyfer: Mae’r sesiwn hon yn agored i bawb ond  
 mae’n arbennig o ddefnyddiol i Ysgrifenyddion  
 Rhodd Cymorth.

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

 Cysylltwch â : Tracey White: 01745 532589 /  
 traceywhite@churchinwales.org.uk

Bydd y sesiwn hon yn ymdrin â rôl a chyfrifoldebau 
Trysorydd Eglwys a Thrysorydd Ardal Genhadaeth. Bydd 
yn ymdrin â

• sut i weithio gyda Phwyllgor yr Eglwys, Is-bwyllgor 
Cyllid yr Ardal Genhadaeth a Chynhadledd yr Ardal 
Genhadaeth i reoli cyllid

• Byddwn yn edrych ar y gwahanol ddosbarthiadau 
o incwm a sut i gynhyrchu’r Cyfrif Derbyniadau a 
Thaliadau

• Bydd hyn yn cynnwys edrych ar gysoniadau banc, 
asedau a rhwymedigaethau, a chynhyrchu’r Ffurflen 
Flynyddol a’r Adroddiad Blynyddol.

 Ar gyfer: Mae’r sesiwn hon yn agored i holl  
 aelodau’r eglwys, ond mae’n arbennig o  
 ddefnyddiol i Drysoryddion Eglwysi, Trysoryddion  
 Ardaloedd Cenhadaeth ac aelodau Cynadleddau  
 Ardaloedd Cenhadaeth

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

 Cysylltwch â: Graham Walker: 01745 532590 /  
 grahamwalker@churchinwales.org.uk  neu 
 Tracey White: 01745 532589 / 
 traceywhite@churchinwales.org.uk

 Dyddiad: 22 Mai

 Amser: 10am-12pm

 Lleoliad: Eglwys yr Holl Saint, Southsea

 Dyddiad: 23 Mai

 Amser: 7pm-9pm

 Lleoliad: Eglwys Dewi Sant, Bae Colwyn

 Dyddiad: 25 Ebrill

 Amser: 7pm-9pm

 Lleoliad: Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

 Dyddiad: 8 Mai

 Amser: 2pm-4pm

 Lleoliad: Eglwys yr Holl Saint, Southsea

Hawlio Rhodd Cymorth a’r Cynllun Cyfraniadau Bach Rhodd Cymorth (GASDS)

Rheoli Cyllid
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Yn y sesiwn hon, bydd Martin yn helpu i edrych ar ein 
rhagdybiaethau a’n rhagfarnau ein hunain. Sut gallwn ni 
fod yn fwy hyderus wrth ymdrin â materion sensitif? Sut 
gallwn ni deimlo’n sicr fod ein barn yn gadarn, ac nad 
ydym yn gwthio pobl i’r ymylon nac yn eu diystyru yn 
annheg? 

Hyfforddwr: Martin Joy
Treuliodd Martin 20 mlynedd fel Hyfforddwr Rheoli yn 
arbenigo mewn amrywiaeth/cyfle cyfartal. Bu hefyd yn 
Ymchwilydd Amrywiaeth hyfforddedig - hynny yw, os 
oedd rhywun yn honni iddo ddioddef gwahaniaethu neu 
aflonyddu, byddai Martin yn ymchwilio i weld a oedd 
achos i’w ateb.

 Ar gyfer: Bydd y sesiwn hon yn berthnasol i  
 unrhyw un sydd eisiau ymchwilio i amrywiaeth a  
 chynwysoldeb o fewn Esgobaeth Llanelwy a’r  
 Eglwys yng Nghymru.

 Dyddiad: 9 Mai

 Amser: 7pm-9pm

 Lleoliad: Eglwys Santes Margaret, Wrecsam

 Cost: Am ddim. Darperir lluniaeth

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

Cynnwys pawb

“Mae cymaint o’r cyrsiau hyn 

wedi rhoi rhywbeth i mi gnoi cil 

drosto!” 
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Mae’r Eglwys yng Nghymru yn gyfrifol am sicrhau fod 
pob aelod eglwysig yn cael gofal ac yn cael eu diogelu. 
Mae’r hyfforddiant hwn yn ceisio galluogi aelodau 
lleyg i ddatblygu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o 
gamdriniaeth, prosesau diogelu a sut mae’r rhain yn 
berthnasol i’ch rôl a’ch cyfrifoldebau o fewn Polisi a 
Gweithdrefnau Diogelu yr Eglwys yng Nghymru. 

Hyfforddwr:  Joy Kett – Swyddog Cymorth Diogelu 
Taleithiol – Llanelwy

 Ar gyfer: Aelodau lleyg, yn enwedig y rhai sy’n  
 gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn  
 perygl.

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

 Cysylltwch â: joykett@churchinwales.org.uk / 
 07881 016186

 Dyddiad: 10 Ion

 Amser: 2pm-5pm

 Lleoliad: Eglwys yr Holl Saint, Southsea

 Dyddiad: 11 Ion

 Amser: 2pm-5pm

 Lleoliad: Canolfan Dewi Sant, Pensarn

 Dyddiad: 19 Ion

 Amser: 2pm-5pm

 Lleoliad: Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

 Dyddiad: 18 Ebr 

 Amser: 2pm-5pm

 Lleoliad: Eglwys Sant Ioan, Llangollen

 Dyddiad: 2 Mai  

 Amser: 6pm-9pm

 Lleoliad: Eglwys Sant Pedr, Treffynnon

 Dyddiad: 4 Mai 

 Amser: 6pm-9pm

 Lleoliad: Eglwys yr Holl Saint, Southsea 

 Dyddiad: 30 Mai   

 Amser: 6pm-9pm

 Lleoliad: Eglwys Crist, y Bala

 Dyddiad: 11 Gorff 

 Amser: 6pm-9pm

 Lleoliad: Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

 Dyddiad: 13 Gorff 

 Amser: 6pm-9pm

 Lleoliad: Eglwys Sant Ioan, Cei’r Trallwng

 Dyddiad: 6 Medi  

 Amser: 6pm-9pm

 Lleoliad: Canolfan Dewi Sant, Pensarn

Os oes gennych chi ragor o geisiadau hyfforddiant sy’n 
benodol i’ch anghenion, cysylltwch â Joy Kett gan y 
gellid darparu hyfforddiant pwrpasol.

‘Eglwys Ddiogel’ – Diogelu Plant, Pobl Ifanc ac Oedolion mewn Perygl
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Bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn rhoi arweiniad i 
chi ar rôl a dyletswyddau Warden mewn perthynas â’r 
Cyfansoddiad a Golwg 2020. Byddwn hefyd yn rhoi 
sylw i gyfrifoldebau yn ymwneud ag adeiladau eglwysig 
a rôl yn ystod interregnum. Bydd y sesiwn yn cael ei 
harwain gan Peter Pike, Archddiacon Maldwyn.

 Ar gyfer: Mae’r sesiwn hon yn agored i bawb, ond  
 mae’n arbennig o ddefnyddiol i wardeiniaid a  
 chlerigion

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

 Cysylltwch â: Tracey White: 01745 532589 /  
 traceywhite@churchinwales.org.uk

Yn ystod y diwrnod hwn byddwch yn cael cyflwyniad 
i holl staff swyddfa’r esgobaeth a sut gallan nhw eich 
helpu chi yn eich rôl neu weinidogaeth. Bydd cyfleoedd 
i ofyn cwestiynau a chael gwybodaeth am bob agwedd 
ar fywyd yr esgobaeth, fel hyfforddiant, cyllid, yr Eglwys 
Gadeiriol a help gydag adeiladau.

 Ar gyfer: : Yn agored i bawb, ond mae hwn wedi  
 ei anelu’n benodol at y rhai sy’n newydd i’r  
 esgobaeth neu mewn rôl neu weinidogaeth  
 newydd. Disgwylir i bob curad blwyddyn gyntaf  
 fynd i un o’r sesiynau hyn

 Cost: Am ddim. Darperir lluniaeth a chinio ysgafn

 Archebu lle: Jackie Feak: 
 ministry.stasaph@churchinwales.org.uk

 Dyddiad: 12 Mehefin

 Amser: 7pm– 9pm

 Lleoliad: Eglwys yr Holl Saint, Southsea

 Dyddiad: 13 Mehefin

 Amser: 7pm– 9pm

 Lleoliad: Eglwys Sant Ioan, Cei’r Trallwng

 Dyddiad: 19 Mehefin  

 Amser: 7pm– 9pm

 Lleoliad: Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

 Dyddiad: 18 Ionawr

 Amser: 10am–4pm

 Lleoliad: Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

 Dyddiad: 11 Gorffennaf 

 Amser: 10am–4pm

 Lleoliad: Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

Rydych chi’n Warden

Croeso i’r Esgobaeth
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Yn y sesiwn hanner diwrnod hon, bydd Martin yn ein 
helpu ni i edrych ar ein rhagdybiaethau a’n rhagfarnau 
ein hunain ac i ddysgu sut i wneud penderfyniadau da 
am bobl eraill pan fyddwn ni’n gwneud penodiadau 
neu’n dirnad galwedigaethau. Sut gallwn ni fod yn fwy 
hyderus wrth ymdrin â’r materion sensitif hyn? Sut 
gallwn ni deimlo’n sicr fod ein barn yn gadarn, ac nad 
ydym yn gwthio neb i’r ymylon nac yn diystyru pobl 
yn annheg? Bydd y sesiwn hon yn bwysig i unrhyw 
sy’n gysylltiedig â gwneud penodiadau eglwysig fel 
Cynrychiolwyr Eglwys neu Ardal Genhadaeth, neu’r 
rhai sy’n ymwneud â dirnadaeth, fel clerigion lleol, 
cynghorwyr galwedigaethau a’r rhai sy’n dirnad ar lefel 
esgobaethol. 

Hyfforddwr: Martin Joy

 Ar gyfer: Bydd hwn yn arbennig o berthnasol i bawb  
 sy’n cymryd rhan mewn unrhyw broses ddethol neu  
 ddirnadaeth ar gyfer unrhyw rôl ym mywyd yr  
 eglwys, ac argymhellir yn gryf fod y rhai sy’n dirnad ar  
 lefel esgobaethol a chynrychiolwyr Ardaloedd  
 Cenhadaeth yr eglwys ar baneli penodi yn mynd  
 i’r hyfforddiant hwn. Gellir cyfuno’r sesiwn hon â  
 sesiwn y bore ar gyfer y rhai sydd eisiau hyfforddiant  
 mewn gweithdrefnau Adnoddau Dynol ym mywyd yr  
 eglwys.

 Dyddiad: 13 Mehefin, 1.30pm-4.30pm

 Lleoliad: Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

 Cost: Am ddim. Darperir lluniaeth a chinio ysgafn  
 cyn dechrau’r sesiwn am 1pm

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

Bod yn deg wrth wneud penodiadau a dirnad galwedigaethau

Arweinyddiaeth a Dirnadaeth

Yn y sesiwn hanner diwrnod hon bydd Diane a Tracey 
yn cyflwyno ymarferoldeb bod yn rheolwr llinell i 
gydweithwyr, yn enwedig y rhai sy’n newydd i’r rôl 
hon. Bydd y sesiwn hon yn cael ei theilwra ar gyfer 
y cyfranogwyr; fodd bynnag, bydd yn arbennig o 
ddefnyddiol i’r rhai sydd eisiau cynyddu eu hyder wrth 
ymdrin â heriau amrywiol rheoli pobl eraill, fel sut i roi 
adborth, beth yw cyfrifoldebau rheolwr a sut i ddelio â 
gwahanol brosesau e.e. gwerthusiadau. 

Hyfforddwr: Diane McCarthy a Tracey White

 Ar gyfer: Bydd hwn yn arbennig o berthnasol  
 i bawb sydd â chyfrifoldeb ffurfiol neu anffurfiol  
 am waith pobl eraill e.e. deiliaid hyfforddi, Arweinwyr  
 Ardaloedd Cenhadaeth, y rhai sy’n goruchwylio eraill  
 yn y weinidogaeth neu waith gyda gweithwyr  

 cyflogedig fel gweinyddwyr, gweithwyr ieuenctid  
 neu gerddorion. Gellir cyfuno’r sesiwn hon â sesiwn y  
 prynhawn (uchod) ar gyfer y rhai sydd eisiau  
 hyfforddiant mewn gweithdrefnau Adnoddau Dynol  
 ym mywyd yr eglwys.

 Dyddiad: 13 Mehefin, 9.30am-12.30pm

 Lleoliad: Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwyh

 Cost: Am ddim. Darperir lluniaeth a chinio ysgafn  
 ar ddiwedd y sesiwn

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

Help, rydw i’n Rheolwr Llinell
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Yn ystod y diwrnod hwn byddwn yn edrych ar ba sgiliau 
rheoli allai fod yn ddefnyddiol i ni yn y weinidogaeth, 
cenhadaeth, yr eglwys ac arweinyddiaeth ardaloedd 
cenhadaeth. Rydym yn aml yn clywed bod angen i ni 
fod yn fwy ‘strategol’ ond beth mae hyn yn ei olygu’n 
ymarferol?

Hyfforddwr: Y Parchedig Ganon Tim Hewitt
Tim yw Ficer Ystalyfera a Swyddog Datblygu 
Gweinidogaethol Parhaus Esgobaeth Abertawe ac 
Aberhonddu. Ar ôl gwasanaethu yn y weinidogaeth 
blwyf am dros 20 mlynedd, mae Tim wedi cwblhau 
diploma mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan y 
Sefydliad Rheolaeth Siartredig yn ddiweddar.

Erbyn hyn mae llawer o ffyrdd gwahanol i bobl 
wasanaethu’r gymuned a’r eglwys drwy amrywiol 
weinidogaethau wedi eu comisiynu, eu trwyddedu a’u 
hordeinio. Yn y sesiwn hanner diwrnod hon byddwch 
yn cael cyflwyniad i’r holl ddewisiadau gwahanol ar 
gyfer gweinidogaethau a’r meini prawf a’r prosesau 
sy’n ymwneud â phob un. Byddwch hefyd yn cael 
cyfle i ofyn cwestiynau ac i fyfyrio ar ddisgwyliadau’r 
eglwys leol a chymorth ardaloedd cenhadaeth ar 
gyfer y rhai sy’n archwilio galwedigaeth. A oes ffyrdd 
newydd o annog mwy o bobl i gynnig eu hunain ar gyfer 
gweinidogaethau?

 Ar gyfer: Mae’r diwrnod hwn yn arbennig o  
 berthnasol i Arweinwyr Ardaloedd Cenhadaeth,  
 clerigion ac unrhyw sydd â chyfrifoldeb mewn Ardal  
 Genhadaeth am alwedigaethau. Er bod croeso  
 i bawb, nid yw’n cael ei anelu at y rhai sy’n archwilio  
 galwedigaeth. Maen nhw’n cael eu hannog i fynd i’r  

 Ar gyfer: Yn agored i bawb, ond bydd hwn  
 yn arbennig o berthnasol i bawb sy’n ymwneud  
 ag arweinyddiaeth a/neu weinidogaeth e.e. Arweinwyr  
 Ardaloedd Cenhadaeth, aelodau o Bwyllgorau  
 Gweithredol Ardaloedd Cenhadaeth, cadeiryddion,  
 wardeiniaid, clerigion a gweinidogion lleyg trwyddedig 

 Dyddiad: 13 Chwefror, 10am-4pm

 Lleoliad: Canolfan Catrin Finch, Wrecsam

 Cost: Am ddim. Darperir lluniaeth a chinio ysgafn 

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

 diwrnod galwedigaethau.

 Dyddiad: 20 Mehefin, 9.30am-1pm

 Lleoliad: Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

 Cost: Am ddim. Darperir lluniaeth a chinio ysgafn  
 ar ddiwedd y sesiwn

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

Strategaeth a Gweinidogaeth

Cefnogi Dirnadaeth
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Yn y sesiwn foreol hon, byddwn yn edrych ar yr 
holl ffyrdd gwahanol i wasanaethu yn yr Eglwys yng 
Nghymru. Bydd yn gyfle i siarad â rhywun am eich 
galwedigaeth a chael gwybodaeth am yr amrywiaeth 
o weinidogaethau a gynigir, y broses ddirnadaeth a’r 
gefnogaeth sydd ar gael.

 Ar gyfer: Pawb sydd eisiau archwilio galwedigaeth i  
 weinidogaethau wedi eu comisiynu neu drwyddedu neu  
 gefnogi’r rhai sy’n archwilio galwedigaeth 

 Dyddiad: 15 Gorffennaf, 9.30am-1pm

 Lleoliad: Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

 Cost: Am ddim. Darperir lluniaeth a chinio ysgafn

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

Diwrnod galwedigaethau

“Un o’r dyddiau hyfforddi 

mwyaf ysgogol a chadarnhaol y 

bûm i’n rhan ohono.”
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 Ar gyfer: croeso i bawb, ond mae’r dyddiau hyn yn  
 arbennig o berthnasol i’r rhai mewn  
 gweinidogaethau ordeiniedig a lleyg wedi eu  
 comisiynu neu eu trwyddedu

 Cost: Am ddim. Darperir lluniaeth a chinio ysgafn 

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

 Dyddiad: 7 Chwe 

 Amser: 10am-3pm

 Lleoliad: Eglwys Sant Ioan, Llangollen

 Ar gyfer: croeso i bawb, ond mae’r dyddiau hyn yn  
 arbennig o berthnasol i’r rhai mewn  
 gweinidogaethau ordeiniedig a lleyg wedi eu  
 comisiynu neu eu trwyddedu

 Cost: Am ddim. Darperir lluniaeth a chinio ysgafn

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

 Dyddiad: 9 Chwe

 Amser: 10am-3pm

 Lleoliad: Neuadd Gregynog,  
 y Drenewydd

 Dyddiad: 1 Maw    

 Amser: 10am-3pm

 Lleoliad: Llyfrgell Gladstone,  
 Penarlâg

 Dyddiad: 11 Mai 

 Amser: 10am-3pm

 Lleoliad: Y Capel yn Llyfrgell Gladstone, Penarlâg

 Dyddiad: 16 Mai  

 Amser: 10am-3pm

 Lleoliad: Neuadd Gregynog, y Drenewydd

 Dyddiad: 24 Mai  

 Amser: 10am-3pm

 Lleoliad: Eglwys yr Holl Saint, Southsea

Diwrnodau Tawel yr Archddiaconiaethau 

Bod yn Bobl y Pentecost: Datblygu Doniau / Charisms

Paratoi ar gyfer y Grawys, yr Wythnos Fawr a’r Pasg: Marwolaeth ac atgyfodiad

Gweinidogaeth
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Diwrnodau Tawel yr Archddiaconiaethau 

 Ar gyfer: croeso i bawb, ond mae’r dyddiau hyn yn  
 arbennig o berthnasol i’r rhai mewn  
 gweinidogaethau ordeiniedig a lleyg wedi eu  
 comisiynu neu eu trwyddedu

 Cost: Am ddim. Darperir lluniaeth a chinio ysgafn

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

 
 Dyddiad: 1 Tach

 Amser: 10am-3pm

 Lleoliad: Neuadd Gregynog, y Drenewydd

Hyfforddwr: Y Parchedig Ganon Dr James Woodward
Mae James wedi ymgymryd â chyfrifoldeb pennaeth 
Coleg Sarum yn ddiweddar, ar ôl 30 mlynedd yn y 
weinidogaeth mewn amrywiaeth o gyd-destunau. Mae’n 
dal yn cael ysbrydoliaeth o flwyddyn a dreuliodd fel nyrs 
gynorthwyol yn Hosbis Sant Christopher yn ne Llundain 
rhwng ei gyfnod yn y brifysgol a’i goleg diwinyddol. Mae 
un thema gyson yn parhau i fod: pam mae Cristnogion 
yn ei chael mor anodd ystyried marwoldeb a pharatoi 
ar gyfer marwolaeth? Mae’n gobeithio gallu hwyluso 
sgwrs am yr agwedd hon ar ein gweinidogaeth ar y cyd. 
Yn ogystal, mae’n gobeithio cyflwyno rhai adnoddau 
i’n harfogi ni i gyd i barhau i ddatblygu a thyfu mewn 
doethineb yn y maes hwn o waith bugeiliol ac ysbrydol.

 Ar gyfer: Yn agored i bawb, ond wedi ei  
 anelu’n benodol at bawb sy’n cymryd rhan  
 mewn gweinidogaeth fugeiliol o unrhyw fath. Mae’r  
 diwrnod hwn hefyd yn ffurfio rhan o’r hyfforddiant  

 Dyddiad: 9 Tach  

 Amser: 10am-3pm

 Lleoliad: Eglwys y Santes Margaret, Wrecsam

 Dyddiad: 21 Tach  

 Amser: 10am-3pm

 Lleoliad: Llyfrgell Gladstone, Penarlâg

 ar gyfer Darllenwyr Lleyg a churadiaid yn y  
 weinidogaeth angladdau.

 Dyddiad: 20 Ionawr

 Amser: 10am-4pm

 Lleoliad: Pafiliwn Llangollen, Llangollen

 Cost: Am ddim. Darperir lluniaeth a chinio ysgafn.

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

  

Gwybod fy mod i’n cael fy ngharu: Fy hunaniaeth yng Nghrist

Cyfeillio Marwolaeth? Mapio Dimensiynau Ysbrydol Colled a Newid 
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Hyfforddwr: Y Parchedig Colin Mansley
 
 Ar gyfer: Yn agored i bawb ond wedi ei anelu’n  
 benodol at bawb sy’n newydd i’r weinidogaeth  
 angladdau ac yn ffurfio rhan orfodol o’r hyfforddiant  
 ar gyfer Darllenwyr Lleyg sy’n ceisio hawleb i lywyddu  
 mewn angladdau. Disgwylir i bob curad blwyddyn  
 gyntaf fod yn bresennol hefyd

 Dyddiad: 11 Mawrth 

 Amser: 10am-4pm

 Lleoliad: Ystafell y Plwyf, Gresffordd

 Cost: Am ddim. Darperir lluniaeth a chinio ysgafn

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

Hyfforddiant angladdau

“Hwylusydd gwych a diwrnod ardderchog – roedd yn ddefnyddiol iawn cael 

cymysgedd o bobl yn bresennol.”
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Os ydych chi’n ymwneud â gweithio gyda phlant a 
phobl ifanc yn Esgobaeth Llanelwy, neu â diddordeb 
mewn gwneud hynny, dewch draw i un o’n brecwastau 
Gweithwyr Plant ac Ieuenctid rheolaidd ac ymuno 
â chymuned o bobl o’r un meddylfryd, am frecwast 
Cymreig llawn, i gymdeithasu, addoli a chael 
ysbrydoliaeth.

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

 Cysylltwch â: Tim Feak:  
 timfeak@churchinwales.org.uk / 01745 532595

 Dyddiad: 11 Chwe 

 Amser: 10am-12.30pm 

 Lleoliad: Llyfrgell Gladstone, Penarlâg

 Dyddiad: 11 Maw 

 Amser: 10am-12.30pm 

 Lleoliad: Neuadd Gregynog, y Drenewydd

 Dyddiad: 10 Meh  

 Amser: 10am-12.30pm 

 Lleoliad: Llyfrgell Gladstone, Penarlâg

 Dyddiad: 23 Medi  

 Amser: 10am-12.30pm 

 Lleoliad: Neuadd Gregynog, y Drenewydd

 Dyddiad: 14 Hyd

 Amser: 10am-12.30pm 

 Lleoliad: Llyfrgell Gladstone, Penarlâg

 Dyddiad: 2 Rhag

 Amser: 10am-12.30pm 

 Lleoliad: Neuadd Gregynog, y Drenewydd

Brecwastau Gweithwyr Ieuenctid

Gweinidogaeth Ieuenctid a Phlant

Arweinyddiaeth dda gan y 

siaradwr a digon o amser i 

drafod gyda chydweithwyr.”
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Mae Tim Feak, y Swyddog Pobl dan 25 oed, yn 
gallu darparu hyfforddiant ar lawer o feysydd sy’n 
berthnasol i weithio gyda Phlant a Phobl Ifanc. Gellir 
teilwra’r hyfforddiant hwn i weddu i ofynion pob Ardal 
Genhadaeth. Cysylltwch ag ef os bydd gennych angen 
neu sesiwn benodol yr hoffech iddo ei chyflwyno. Isod 
ceir ychydig o syniadau.

 Cysylltwch â: Tim Feak:  
 timfeak@churchinwales.org.uk / 01745 532595

Hyfforddiant Gwaith Ieuenctid a Phlant 

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 

Nod y sesiynau hyn yw darparu cyflwyniad defnyddiol 
a fframwaith i Ddiwinyddiaeth Gristnogol i 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, mae’r cyflwyniad hwn 
yn ddelfrydol i chi.

arfogi ac ysbrydoli pobl i fanteisio ar y cyfleoedd hyn ac 
ehangu’r gwaith hwn. Disgwyliwch drafodaeth realistig, 
gonest a defnyddiol.

Gwaith Ieuenctid yn eich Ardal Genhadaeth

Myfyrdod Diwinyddol 
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Yn y sesiwn hon, bydd Manon yn ein cynorthwyo i 
edrych ar y gwahanol ffyrdd o ennyn diddordeb plant 
gan ddefnyddio amryw o ddulliau ymarferol creadigol yn 
ystod gwasanaethau ysgol yn enwedig yn ystod y sgwrs. 
Yn dilyn yr hyfforddiant, bydd gwasanaeth o 
Ddiolchgarwch am ysgolion yr Eglwys am 6pm yn 
Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Y Pregethwr fydd Esgob 
Llanelwy. Mae croeso cynnes i’r rhai sydd wedi bod yn yr 
hyfforddiant i ymuno â ni. 

Hyfforddwr: Y Barchedig Ddr Manon Ceridwen 
James. Mae Manon yn cyfrannu yn  rheolaidd i wefan 
gwasanaethau ysgol SPCK http://www.assemblies.

org.uk/cymru/all/ind_pri.php ac mae wedi cyhoeddi 
ei sgyrsiau mewn dau lyfr sydd wedi’u cyhoeddi gan 
SPCK SEAL Assemblies for Primary Schools a Primary 
School Assemblies for Religious Festivals.

 Ar gyfer: Penaethiaid, clerigion a lleygwyr sy’n  
 ymwneud â gweinidogaeth ysgolion 

 Dyddiad: 7 Mehefin, 4 - 5.15pm

 Lleoliad: Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

 Cost: Am ddim. Darperir rhywfaint o luniaeth

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

Gwasanaethau creadigol

Gweinidogaeth Ysgolion

Mae’r pynciau hyfforddi a drafodir yn cynnwys: Cyflwyniad 
i’r esgobaeth, ethos ysgol Eglwys, arolygiadau Adran 50, 
addysg grefyddol mewn ysgol eglwys, addoli ar y cyd, 
gofal bugeiliol, stiwardiaeth, arweinyddiaeth, derbyniadau, 
adeiladau, llywodraethu, rôl yr eglwys leol, Ymwelwyr yr 
Esgob, a chysylltiadau â’r esgobaeth.

 Ar gyfer: Yn ddefnyddiol ar gyfer penaethiaid  
 newydd mewn ysgolion eglwys.

Bydd y sesiwn ar Arolygiadau Adran 50, gan edrych ar 
themâu cyffredin a sut i ymdrin â nhw.

Hyfforddwr: Simon Cameron, Swyddog Ysgolion yr 
Esgobaeth

 Ar gyfer: Penaethiaid a Chydlynwyr Addysg Grefyddol

 Dyddiad: 12 Medi, 4.30pm –6pm

 Lleoliad: Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

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

 Dyddiad: 17 Ionawr, 4.15-5.30pm

 Lleoliad: Ysgol Gynradd Sant Ioan Fedyddiwr,  
 Penymynydd

 Cost: Am ddim. Darperir rhywfaint o luniaeth

 Archebu lle: sianconnelly@churchinwales.org.uk

 

Hyfforddiant i benaethiaid newydd

Hyfforddiant Adran 50
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Mae’r cyrsiau a ganlyn ar gael ar unrhyw adeg o’r 
flwyddyn gan yr Adran Addysg a Dysgu Gydol Oes. 
Maen nhw wedi eu hanelu at y rhai sy’n ymwneud ag 
Ysgolion Eglwys, a gellir eu cyflwyno yn unrhyw le yn yr 
Esgobaeth, gyda lleiafswm o saith yn bresennol. 

Am ragor o wybodaeth ynghylch dod ag unrhyw 
un o’r cyrsiau hyn i’ch eglwys neu eich Ardal 
Genhadaeth, cysylltwch â Sian Connelly: sianconnelly@
churchinwales.org.uk neu 01745 582245. 

Bydd hwn yn canolbwyntio ar ddarparu trosolwg o’r 
Cod Derbyn i Ysgolion ar hyn o bryd, gan roi sylw 
arbennig i bolisi derbyn ysgolion a’r broses ar gyfer 
trefniadau derbyn y mae angen eu dilyn.

 Ar gyfer: Penaethiaid, Llywodraethwyr ac unrhyw  

Bydd hwn yn canolbwyntio ar ddarparu trosolwg o’r 
Cod Apêl Derbyniadau Ysgolion ar hyn o bryd, gan roi 
sylw arbennig i:
• Drosolwg o’r broses / pwy sydd ar y panel 

apeliadau
• Sut i baratoi ar gyfer gwrandawiad / dogfennau i’w 

darparu (ICS / rhagfarn arferol)
• Am beth fydd y panel apêl yn chwilio
• Astudiaethau achos i’w trafod 

 un arall sy’n ymwneud â derbyn i Ysgolion.

 Cyswllt:  I drefnu cwrs, cysylltwch â Sheridan  
 Goodey: sheridangoodey@churchinwales.org.uk /  
 01745 532592 / 582245

 Ar gyfer: Penaethiaid, Llywodraethwyr ac unrhyw  
 un arall sy’n ymwneud â derbyn i Ysgolion.

 Cyswllt: I drefnu cwrs, cysylltwch â Sheridan  
 Goodey: sheridangoodey@churchinwales.org.uk /  
 01745 532592 / 582245

Hyfforddiant gan yr Adran Addysg a Dysgu Gydol Oes

Hyfforddiant Derbyniadau Rhan 1: Cod Statudol, Polisi a Phroses

Hyfforddiant Derbyniadau Rhan 2: Cod Apêl Derbyniadau Ysgolion, Paratoi 
Apeliadau a Dogfennaeth.
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Yn ddefnyddiol ar gyfer y rhai sy’n 
gwasanaethu ar hyn o bryd fel 
Llywodraethwyr Sylfaen neu’r rhai 
a hoffai ddod yn Llywodraethwyr 
Sylfaen, yn ogystal â Phenaethiaid 
newydd mewn Ysgolion Eglwys.
Mae’r pynciau’n cynnwys: Beth yw 

Llywodraethwr Sylfaen, sut maen nhw’n wahanol, beth 
yw eu rôl, sut gallan nhw gefnogi Ethos a gwerthoedd 
Cristnogol ar draws yr ysgol mewn ffordd unigryw? Beth 
ddylen nhw ei wneud er mwyn helpu i baratoi ar gyfer 
arolygiadau Adran 50? Sut maen nhw’n cynorthwyo’r 

Yn ddefnyddiol ar gyfer Llywodraethwyr a Phenaethiaid 
mewn Ysgolion Eglwys. Mae’r pynciau’n cynnwys: 
Gofynion y cynllun CRAMP, sut i greu cynllun rheoli 

Yn ddefnyddiol ar gyfer Athrawon a Phenaethiaid mewn 
Ysgolion Eglwys. Mae’r pynciau yn cynnwys: Atodlen 
werthuso; Cyngor defnyddiol ar gyfer: Cymeriad a 
Gwerthoedd Cristnogol, Arweinyddiaeth, Addysg 

Yn ddefnyddiol ar gyfer athrawon, penaethiaid, 
llywodraethwyr sylfaen, clerigion, ymwelwyr yr Esgob a’r 
rhai sy’n ymweld ag ysgolion i arwain gweithred o addoli 

Pennaeth a’r staff i 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 ddolen 
gyswllt rhwng yr ysgol a’r eglwys leol a’r esgobaeth?

asedau yn effeithiol, pryd i wneud cais am gyllid, beth 
sy’n dod o dan y cynllun, beth yw’r broses.

Grefyddol, Addoli a Datblygiad Ysbrydol, Moesol, 
Cymdeithasol a Diwylliannol; Hunanwerthuso - ei 
wneud yn hylaw ac yn ystyrlon; delio â chyflawniad 
academaidd; sut beth yw eithriadol?

ar y cyd. Mae’r pynciau’n cynnwys: gofynion cyfreithiol, 
manteision i ddysgwyr, elfennau addoli, strwythur, 
model, ffurf, adnoddau a chyflawni.

Hyfforddiant Llywodraethwyr Sylfaen

Atgyweiriadau a Chynnal a Chadw Cyfalaf Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir 

Hyfforddiant Adran 50

Hyfforddiant Addoli ar y Cyd
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Eglwys Dewi Sant, Bae 
Colwyn, LL28 7TW

Swyddfa’r 
Esgobaeth, 
Llanelwy, 
LL17 0RD

Coleg Llysfasi, 
Rhuthun, 
LL15 2LB

Prifysgol Glyn-
dŵr a Chanolfan 
Catrin Finch, 
Wrecsam, LL11 
2AW

Eglwys y Plwyf San 
Silyn, Wrecsam, 
LL13 8LS

Eglwys y Santes 
Margaret, 
Wrecsam, 
LL11 2SH

Canolfan Dewi Sant, 
Pensarn, LL22 7RG

Eglwys Sant Pedr, 
Treffynnon, CH8 7TL

Llyfrgell Gladstone, 
Penarlâg, CH5 3DF

Ysgol Gynradd Sant 
Ioan Fedyddiwr, 
Penymynydd, 
CH4 0EN

Ystafell y Plwyf, 
Ngresffordd, 
LL12 8RG

Eglwys yr Holl Saint, Southsea, LL11 5NS

Neuadd Gymunedol, Eglwys Sant 
Collen, Llangollen, LL20 8HU

Eglwys Sant Ioan, Llangollen, 
LL20 8SN

Pafiliwn Llangollen, Llangollen,
 LL20 8SW

Eglwys Sant Ioan, Cei’r Trallwng, 
SY21 9LA

Neuadd Gregynog, 
y Drenewydd, 
SY16 3PW

Eglwys Crist, Y Bala, 
LL23 7RU

Canolfan encil Beuno 
Sant, Tremeirchion, 
LL17 0AS
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IONAWR

7 EF - Ysgol Sadwrn  
 Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam.  

10 Eglwys Ddiogel 
 2-5pm yn Eglwys yr Holl Saint, Southsea.

11 Eglwys Ddiogel 
 2-5pm yng Nghanolfan Dewi Sant, Pensarn.

16 Cyflwyno’r Salmau 
 6.30pm yn Eglwys y Plwyf San Silyn, Wrecsam. 

17 Hyfforddiant ar gyfer Penaethiaid a Chydlyn 

 wyr Addysg Grefyddol 
 4.15-5.30pm yn ysgol Sant Ioan Fedyddiwr,  
 Pentrobin.

18 Croeso i’r Esgobaeth 
 10am–4pm yn Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy.

19 Eglwys Ddiogel 
 2-5pm yn Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy.

20 Cyfeillio Marwolaeth 
 10am-4pm ym Mhafiliwn Llangollen, Llangollen. 

23 Cyflwyno’r Salmau 
 6.30pm yn Eglwys y Plwyf San Silyn, Wrecsam.

30 Cyflwyno’r Salmau 
 6.30pm yn Eglwys y Plwyf San Silyn, Wrecsam.

CHWEFROR

4 Symud y Ffiniau (Diwrnod Rhywioldeb) 
 10am-4pm yn Eglwys y Santes Margaret,  
 Wrecsam. 

6 Cyflwyno’r Salmau 
 6.30pm yn Eglwys y Plwyf San Silyn, Wrecsam.

7 Paratoi ar gyfer y Grawys, yr Wythnos Fawr  
 a’r Pasg: Marwolaeth ac atgyfodiad 
 10am-3pm Eglwys Sant Ioan, Llangollen.

9 Paratoi ar gyfer y Grawys, yr Wythnos Fawr  
 a’r Pasg: Marwolaeth ac atgyfodiad 

 10am-3pm yn Neuadd Gregynog, Tregynon.

11 Brecwast Gweithwyr Ieuenctid 
 10am-12.30pm yn Llyfrgell Gladstone, Penarlâg.

13 Strategaeth a Gweinidogaeth 
 10am-4pm yng Nghanolfan Catrin Finch, Wrecsam.

13 Cyflwyno’r Salmau 
 6.30pm yn Eglwys y Plwyf San Silyn, Wrecsam.

27 Cyflwyno’r Salmau 
 6.30pm yn Eglwys y Plwyf San Silyn, Wrecsam. 

MAWRTH

1 Paratoi ar gyfer y Grawys, yr Wythnos Fawr  

 a’r Pasg: Marwolaeth ac atgyfodiad 
 10am-3pm yn Llyfrgell Gladstone, Penarlâg.

4 EF – Seminar canol tymor  
 Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam.

6 Cyflwyno’r Salmau 
 6.30pm yn Eglwys y Plwyf San Silyn, Wrecsam.

11 Hyfforddiant Angladdau 
 10am-4pm yn Ystafell y Plwyf yng Ngresffordd.

11 Brecwast Gweithwyr Ieuenctid 
 10am-12.30pm yn Neuadd Gregynog, y  
 Drenewydd.

13 Cyflwyno’r Salmau 
 6.30pm yn Eglwys y Plwyf San Silyn, Wrecsam.

14 Datblygu Eglwysi sy’n Deall Dementia  
 9.30am - 3.30pm ym Mhafiliwn Llangollen,  
 Llangollen

20 Cwrs Preswyl Esgobaethol ‘Leading your  

 Church into Growth’ 
 Canolfan Gynadledda Hayes, Swanwick

21 Diwrnod Adnoddau Cerddoriaeth RSCM  
 “Atgyfnerthu ar gyfer Gwasanaeth 
 10am-4pm yn Eglwys y Santes Margaret,  
 Wrecsam. 

Dyddiadur ar gyfer Hyfforddi Gyda’n Gilydd          – digwyddiadau wedi eu cynllunio
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Dyddiadur ar gyfer Hyfforddi Gyda’n Gilydd          – digwyddiadau wedi eu cynllunio

27 Cyflwyno’r Salmau 
 6.30pm yn Eglwys y Plwyf San Silyn, Wrecsam.

EBRILL

3 Cyflwyno’r Salmau 
 6.30pm yn Eglwys y Plwyf San Silyn, Wrecsam. 

18 Eglwys Ddiogel 
 2-5pm yn Eglwys Sant Ioan, Llangollen.

22 Ysgol Sadwrn EF   
 Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam.

25 Digwyddiad hyfforddi newid yn yr hinsawdd 
 10.30am-3.30pm yn y Neuadd Gymunedol yn  
 Eglwys Sant Collen, Llangollen.

25 Rhodd Cymorth 
 7-9pm Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy.

MAI

2 Eglwys Ddiogel 
 6-9pm yn Eglwys Sant Pedr, Treffynnon.

3 Cyflwyno’r Salmau 
 6.30pm yn Eglwys y Plwyf San Silyn, Wrecsam.

4 Eglwys Ddiogel 
 6-9pm yn Eglwys yr Holl Saint, Southsea.

8 Rhodd Cymorth 
 2-4pm yn Eglwys yr Holl Saint, Southsea. 

10 Symposiwm Lles Meddyliol ac Ysbry 
 dolrwydd “Pwysigrwydd Ymddiriedaeth” 
 10am-4pm ym Mhafiliwn Llangollen, Llangollen.

11 Bod yn Bobl y Pentecost: Datblygu doniau/  
 charisms 
 10am-3pm yn y Capel yn Llyfrgell Gladstone,  
 Penarlâg.

13 Gŵyl Gweddïo 
 10am-4pm yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy,  
 Llanelwy.

16 Bod yn Bobl y Pentecost: Datblygu doniau/ 
 charisms 
 10am-3pm yn Neuadd Gregynog, Tregynon.

22 Rheoli Cyllid Plwyfi 
 10am-12pm, yn Eglwys yr Holl Saint, Southsea

23 Rheoli Cyllid Plwyfi  
 7-9pm Eglwys Dewi Sant, Bae Colwyn.

24 Bod yn Bobl y Pentecost: Datblygu doniau/ 
 charisms 
 10am-3pm yn Eglwys yr Holl Saint, Southsea.

30 Eglwys ddiogel 
 6-9pm yn Eglwys Crist, Y Bala.

MEHEFIN

6 Diwrnod Adnoddau Cerddoriaeth RSCM “Dyr 
 chafwch eich llais”  
 10am-4pm yn Eglwys y Santes Margaret,  
 Wrecsam.

7 Gwasanaethau Creadigol 
 4-5.15pm Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy.

10 Brecwast Gweithwyr Ieuenctid 
 10am-12.30pm yn Llyfrgell Gladstone, Penarlâg.

10 EF – Seminar canol tymor  
 Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam.

12 Rydych chi’n Warden 
 7-9pm yn Eglwys yr Holl Saint, Southsea.

13 “Help, rydw i’n rheolwr llinell”,  
 9.30am-12.30pm yn Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy.

13 Bod yn deg wrth wneud penodiadau a dirnad  
 galwedigaethau 
 1.30-4.30pm yn Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy.

13 Rydych chi’n Warden 
 7-9pm yn Eglwys Sant Ioan, Cei’r Trallwng.

19 Rydych chi’n Warden 
 7-9pm yn Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy.
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20 Cefnogi dirnadaeth 
 9.30am-1pm yn Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy.

GORFFENNAF
11 Croeso i’r Esgobaeth 
 10am-4pm yn Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy.

11 Eglwys Ddiogel 
 6-9pm yn Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy. 

13 Eglwys Ddiogel 
 6-9pm yn Eglwys Sant Ioan, Cei’r Trallwng.

15 Diwrnod Galwedigaethau 
 9.30am-1pm Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam.

AWST - Dim cyrsiau

MEDI

6 Eglwys Ddiogel 
 yng Nghanolfan Dewi Sant, Pensarn.

23 Brecwast Gweithwyr Ieuenctid 
 10am-12.30pm yn Neuadd Gregynog,  
 y Drenewydd. 

HYDREF

10 Gofalu am Erw Duw 
 7-9pm yn Eglwys yr Holl Saint, Southsea.

11 Gofalu am Erw Duw 
 10am-12pm Lleoliad i’w gadarnhau

14 Brecwast Gweithwyr Ieuenctid 
 10am-12.30pm yn Llyfrgell Gladstone,  
 Penarlâg. 

16 Cyllideb Ardal Genhadaeth 
 7-9pm yn Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy.

17 Cyllideb Ardal Genhadaeth 
 7-9pm yn Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy.

18 Dod â TG i’r Eglwys: Defnyddio Technoleg  
 mewn Gweinidogaeth ac Addoliadau 
 1-4.30pm yn y Swît TG, Coleg Llysfasi.

 
TACHWEDD 

1 Gwybod fy mod i’n cael fy ngharu: Fy hunani 
 aeth yng Nghrist 
 10am-3pm yn Neuadd Gregynog, Tregynon.

9 Gwybod fy mod i’n cael fy ngharu: Fy  
 hunaniaeth yng Nghrist 
 10am-3pm  Eglwys y Santes Margaret,  
 Wrecsam.

21 Gwybod fy mod i’n cael fy ngharu: Fy  
 hunaniaeth yng Nghrist  
 10am-3pm yn Llyfrgell Gladstone, Penarlâg. 

 
RHAGFYR 

2 Brecwast Gweithwyr Ieuenctid 
 10am-12.30pm yn Neuadd Gregynog, y 

 Drenewydd.


