
Galwedigaeth 
Dylai ymgeiswyr amlygu dealltwriaeth o 
swyddogaeth gweinidogaeth leyg yn yr 
eglwys, a hynny yn unigol ac ar y cyd. 
 
Gweinidogaeth o fewn yr Eglwys yng 
Nghymru 
Dylai ymgeiswyr amlygu gwerthfaw-
rogiad sensitif o iaith, traddodiad a 
diwylliant yr Eglwys yng Nghymru, gan 
fod yn barod i weithio yn y cyd-destun 
hwnnw. 
 
Ysbrydolrwydd 
Dylai ymgeiswyr amlygu ymroddiad i 
batrwm bywyd sy’n cynnwys gweddi 
bersonol a chyhoeddus, hefyd addoliad, 
fel elfennau cwbl allweddol o’u bywy-
dau beunyddiol. 
 
Personoliaeth a chymeriad 
Dylai ymgeiswyr amlygu aeddfedrwydd 
a sefydlogrwydd digonol i’w galluogi i 
ddygymod â gofynion gweinidogaeth 
leyg. Dylent fod yn bobl ddidwyll. 

Perthynas ag eraill 
Dylai ymgeiswyr wynebu eu cryfderau 
a’u gwendidau eu hunain, gan ddef-
nyddio hyn fel sail i’r modd y maent yn 
ymwneud ag eraill wrth wasanaethu fel 
gweinidogion lleyg. Dylent barchu 

 

Dewis ymgeisydd i’w hyfforddi fel Darllenydd 
— Am beth mae’r eglwys yn chwilio? 

ewyllys yr Eglwys parthed materion yn 
ymwneud â moesoldeb rhywiol. 

 
Arweinyddiaeth leyg a 
chydweithredu. 
Dylai ymgeiswyr amlygu doniau ar-
wain yn eu cymuned eglwysig eu 
hunain, hefyd yn y gymuned ehan-
gach. Dylent fedru gweithio’n hwylus 
mewn tîm. 

Cenhadaeth ac efengylu 
Dylai ymgeiswyr fod yn frwdfrydig o 
ran cyflwyno’u ffydd i eraill, a 
gweithio ar y cyd er mwyn annog pobl 
i fyw yr Efengyl. 
 
Ffydd 
Dylai ymgeiswyr amlygu dealltwriaeth 
o’r ffydd Gristionogol a pharodrwydd i 
dyfu yn y ffydd honno. Dylai eu hym-
roddiad i Grist a phregethiad ei Efen-
gyl fod yn ddigwestiwn. 
 
Gallu ymenyddol 
Rhaid i ymgeiswyr fedru dygymod â 
chwrs astudiaeth ddiwinyddol a 
pharatoad gogyfer â gweinidogaeth, i 
safon blwyddyn gyntaf gradd; hefyd, 
rhaid iddynt ddwyn pwysau galwadau 
deallusol y weinidogaeth. 

 
 
 Siaradwch gyda’ch offeiriad plwyf 

neu Ddeon Bro. Mae’n hanfodol 
iddo/iddi gefnogi eich bwriad i 
fynd yn eich blaen i geisio cael 
eich dewis.                                        

 
 Mynnwch air gyda swyddog gal-

wedigaethau eich Archddiaconi-
aeth a fydd yn barod i wrando ar-
noch a’ch cynorthwyo i bender-
fynu pa fath alwedigaeth allai fod 
yn addas i chi. Cyfle fydd hwn i 
bwyso a mesur yng nghwmni’r 
swyddog galwedigaethau, drwy 
ddarllen ac efallai ysgrifennu ychy-
dig. Pan fydd ef/hi yn fodlon i chi 
symud i’r cam nesaf, yna…….. 

 
 
 Cysylltwch â Warden cynorthwyol 

y Darllenwyr (Mrs Gaynor Ford); 
cewch wybod ganddi hithau beth 
yw beth, natur yr hyfforddiant a 
cham nesaf y daith. Bydd cyfle i’r 
Cyfarwyddwr Gweinidogaeth eich 
cyfarfod, yn ogystal. 

Dewis Ymgeiswyr 



Mae’r broses yn ddeublyg, a hynny dros 
gyfnod o ddwy flynedd. 
 
 Ceir rhaglen academaidd Archwi-

lio Ffydd wedi ei hanelu at rai sy’n 
hyfforddi ar gyfer gweinidogaeth 
swyddogol a’r sawl sy’n dymuno 
dysgu mwy am y ffydd Gristio-
nogol. Gydag eraill, byddwch yn 
cyfarfod mewn Grwpiau Addysg 
lleol er mwyn gweithio ar dair 
modiwl y flwyddyn. Gofynnir am 
waith ysgrifenedig ar derfyn pob 
modiwl. Gellir trefnu hyn  yn ôl 

bwriad personol yr ymgeiswyr. 
Disgwylir i ddarpar Ddarllenwyr 
anelu am dystysgrif mewn Di-
winyddiaeth Gristionogol. 

 
 Ceir cyfnodau o ddysgu a myfyr-

dod  ynglŷn â hanfodion gweini-
dogaeth, drwy gyfrwng Ysgol Haf 
a dau benwythnos, o dan nawdd 
Coleg Diwinyddol Mihangel Sant. 
Caiff pob ymgeisydd diwtor per-
sonol a lleoliad mewn plwyf a 
rhaid cwblhau portffolio per-
sonol. 

 

  
 

 

Wrth gofrestru bydd rhaid cwblhau 
uwch-brawf CRB. 

Cydlynydd Galwedigaethau 

Parch. Ian Girling, Ficerdy Holy Trinity, 
Heol y Buarth, Aberystwyth. SA23 1NB.
01970 617015 

Cynghorwyr Galwedigaethau 

Archddiaconiaeth Tyddewi :  
Parch. Sharon Swain, Selemat, 
Jameston, Tenby. SA70 8QJ.                   
 01834 871381 

 

Archddiaconiaeth Ceredigion:  
Parch. Ian Girling, Ficerdy Holy Trinity, 
Heol y Buarth, Aberystwyth, SA23 1NB.  
 01970 617015  
 

Archddiaconiaeth Caerfyrddin:  
Parch. Sian Wight, Y Ficerdy,  
Water Street, Ferryside.  SA17 5RT.  
 01267 267192 

 

Warden Cynorthwyol Darllenwyr :  
Mrs Gaynor Ford, 4 Pond Meadow, 
Steynton, Milford Haven. SA73 1HB   
 01646 693452 

 

Cyfarwyddwr Cenhadaeth a Gweini-
dogaeth :   
Yr Hyb. Dennis Wight, Llys Esgob, 
Abergwili, Carmarthen SA31 2JG         
 01267 236597 

Awgrymir darllen :  
Reader Ministry Explored  
gan Cathy Rowling a Paula Gooder  

 
Darllenwyr yw pobl leyg yn yr Eglwys 
yng Nghymru, o bob cefndir a gwaith, 
wedi eu galw gan Dduw a’u hyfforddi’n 
ddiwinyddol, eu trwyddedu gan yr Egl-
wys i bregethu, dysgu, arwain addoliad 
a chynorthwyo gyda bugeilio, efengylu a 
litwrgi.        
Gwirfoddol yw gwaith Darllenwyr; 
maent wedi eu hachredu  yn y Cymun-
deb Anglicanaidd. Trwyddedir hwy yn 
Esgobol a gweithredant o dan ddeddf 
eglwysig. 
Mae’r eglwys ar hyn o bryd yn darparu 
rhaglen o hyfforddiant cychwynnol a 
pharhaol, wedi ei threfnu’n gened-
laethol er sicrhau cysondeb wrth baratoi 
Darllenwyr ar gyfer eu swydd, eu cef-
nogi a’u cynnal ar hyd y daith. 
Felly, mae her amgenach i waith Dar-
llenwyr na darllen ambell lith. Fe’u 
gelwir i ‘ddarllen’ er mwyn dehongli 
Gair Duw a’r byd cyfoes. 
 

Beth yw Gweinidogaeth 
Darllenydd 

Dechrau Hyfforddiant Gwybodaeth Hanfodol 


