
 

 

 

 

 

 

A hoffech chi fod yn Gynorthwy-

ydd Ewcharistaidd Bugeiliol? 

 

 

Ydych chi yn: 

Aelod sensitif ac uchel eich parch yn 

eich eglwys? 

Aeddfed yn ysbrydol ac emosiynol? 

Empathig a gofalgar eich natur? 

 

 

 

 

 

Os felly, dyma’r union daflen ar 

eich cyfer. 

 

 

 

 

 

 

Pastoral Eucharistic  

Assistant 
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Beth yw Cynorthwy-ydd  

Ewcharistaidd Bugeiliol? 

     Awdurdodir cynorthwy-ydd Ewcharis-

taidd Bugeiliol (CEB) gan yr esgob i weiny-

ddu elfennau cysegredig yr Ewcharist i’r 

sawl sy’n methu bod yn bresennol yn y 

gwasanaeth. 

 

     Byddant yn ymweld â chymunwyr o 

dan arweiniad y tîm gweinidogaethol/

offeiriad.  

  

     Maent yn bwysig o ran cenhadaeth 

ehangach yr Eglwys, gan ofalu am anghen-

ion ysbrydol a dwyn pobl yn eu niferoedd i 

gymdeithas sacramentaidd yr Eglwys. 

 

    Er enghraifft, gallant fynd, efallai, â 

chymun i : 

 Bobl sy’n gaeth i’w cartrefi neu sy’n 

derbyn gofal arbenigol mewn sefydliadau 

pwrpasol yn yr ardal weinidogaethol/plwyf.  

        Aelodau sydd yr yr ysbyty—cyhyd â 

bod y Caplan yn cydsynio. 

  . 

Pa fath unigolyn? 

      
     Aelod eglwysig ymroddedig a gweithgar. 

Aelod sensitif ac uchel ei barch/pharch yn ei 
(h)eglwys. 
 

     Person sy’n parchu cyfrinachedd i’r 

eithaf. 
 

     Empathig a gofalgar ei natur. 
 

     Person sy’n medru cyfathrebu’n ef-

feithiol. 
 

     Person aeddfed yn emosiynol ac ysbry-
dol a chanddo/chanddi fywyd gweddi dwys a 

chadarn. 

 

Ymroddiad Personol: 

     Parodrwydd i sefyll profion CRB(diogelu). 
 

     Gofalu cynnal bywyd o ddefosiwn per-
sonol a gweddi. 
 

     Dangos hyblygrwydd fel gweithiwr tîm 

yn yr ardal weinidogaethol/plwyf. 
 

     Parodrwydd i dderbyn arolygiaeth reo-
laidd. 
 

     Bod ar gael i fynychu hyfforddiant pel-
lach o fewn yr ardal weinidogaethol/

esgobaeth, yn ôl y galw. 

Ymha fodd yr hyfforddir ac y 

trwyddedir CEB? 

     Ymgynghorir â’r ardal weini-
dogaethol/plwyf, gyda golwg ar 

drwyddedu yn y pen draw. 
 

     Bydd pwyslais ar brofiad ymarferol 
oddi fewn i’r tîm. 
 

     Rhaid sylwi ar y modd y 
gweithreda CEB eraill profiadol. 
 

     Rhaid mynychu dyddiau hyfforddi 

Esgobaethol. 

 

Cynllun Datblygu Personol 

     Ar ôl cwblhau ei hyfforddiant bydd 

y CEB yn cyfarfod, o dro i dro, gyda’r 

offeiriad/arweinydd tîm, er mwyn 

bwrw golwg dros waith y CEB a nodi 

pa agweddau sydd angen sylw pellach 

o bosib. 

      

     


