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Gweinidogaeth Leol 

Ordeiniedig 

Neu efallai 
Gweinidogaeth Fro 

Ordeiniedig? 

Cysylltwch a 

Does dim sicrwydd ynglŷn 

ag enw’r fenter hyd yn hyn 

ond gwyddom beth yw ei 

natur. Gweinidogaeth ydyw 

gan oedolion sy’n rhan 

annatod o’u heglwysi a’u 

cymunedau, pobl a alwyd i 

weithio fel offeiriaid yn yr 

union le hwnnw a chyda’r 

union aelodau hynny. Digon 

posib mai’u heglwys, yn y lle 

cyntaf, sy’n sylweddoli’r 

alwad, yn hytrach na’r 

unigolion eu hunain. 

Gweinidogaeth Fro 

Ordeiniedig 

Tachwedd 2013 

Esgobaeth Tyddewi 



Yr Hyfforddiant 
 
 Daw pobl i’r weinidogaeth hon gydag 
amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau, a bydd yr 
hyfforddiant yn unol â’r unigolion hynny, 
ynghŷd ag anghenion y plwyfi neu’r ardal 
weinidogaethol lle byddant yn gweithio.  
 
Daw’r cyfan, yn fras, dan dri phen 
 

Sgiliau Ymarferol a Phrofiad. Daw hyn 
drwy gyfuniad o fwrw prentisiaeth yn y 
plwyf, drwy fynd ar leoliad i fannau 
eraill, a thrwy dasgiau tîm, a’r ymgeisydd 
felly yn cyd-weithio ag eraill yn yr eglwys
(i) lleol ym maes cenhadu cyffredinol. 
Bydd yna, o bosib, beth hyfforddiant 
atodol, lle bo rhyw angen lleol arbennig 
e.e. â bwrw bod angen i ymgeisydd 
wella’i (g)afael o’r Gymraeg er 
gwasanaethu’r gymuned yn llwyrach. 

 
Gwybodaeth am Dduw a’r eglwys, 

doethineb a dealltwriaeth. Bydd yna 
bum penwythnos breswyl yn ymwneud â 
materion perthnasol i’r weinidogaeth 
ordeiniedig, a disgwylir i ymgeiswyr gyr-
raedd safon diploma i is-raddedigion 
mewn diwinyddiaeth (sef ystod dwy 
flynedd gradd deirblwydd drad-
dodiadol).Yn yr esgobaeth cyflawnir y 
gwaith academaidd hwn drwy gyfrwng 
cyrsiau penodedig lleol, gan ddefnyddio 
rhaglen Archwilio Ffydd. Gweler taflen 
Archwilio Ffydd am fanylion pellach 

 
 
 

1. Mynnwch sgwrs â hwy a chyda’ch 
ficer. Os ydynt yn cydsynio- 

2. Gyda’ch gilydd, siaradwch â’r CPE. 
O weld y corff hwnnw’n cytuno y 
dylai’r person ystyried posibilrwydd 
galwad, yna- 

3. Cysylltwch â’r Cyfarwyddydd 
Gweinidogaeth; anfonir holiadur 
cychwynnol, yn y man. 

4. Dylai’r ymgeisydd gysylltu, yn 
ogystal, â chynghorydd 
galwedigaeth. 

5. Pan fydd yr ymgeisydd yn barod, 
trefnir iddo/iddi fynd i gynhadledd 
dethol. 

6. Os derbynnir ymgeiswyr i’w 
hyfforddi, cychwynnir cyfres o 
leoliadau, prentisiaethau a 
chyfnodau o ddysgu mwy ffurfiol. 
Gwelir manylion islaw. 

7. Tua diwedd eu cyfnod hyfforddi, 
cyflwynir adroddiadau i’r Esgob. 

8. Os yw yntau’n cytuno, gwneir hwy 
yn ddiaconiaid. 

9. Tua diwedd eu blwyddyn fel 
diaconiaid bydd yr esgob yn 
penderfynu a ddylid eu hordeinio’n 
offeiriaid ai peidio. 

10. O’u hordeinio daliant i weithio yn y 
plwyf, gan gyflawni’r weinidogaeth 
newydd hon ymhlith y bobl a fu’n 
gefn iddynt. 

. 

Os ydych, efallai, yn 

adnabod un o’r cyfryw 

bobl, beth wedyn ? 

Nodweddion Personol ffydd, go-
baith a chariad (a gwytnwch). 

Disgwylir i ymgeiswyr gynnal dis-
gyblaeth reolaidd o weddi ac as-
tudiaeth Feiblaidd, a mabwysiadu 
cyfarwyddwr neu gyfaill ysbrydol. 

Fel grŵp, rhannwn astudiaeth 
Feiblaidd drwy gyfrwng Myfyrdo-
doau Dydd Llun gerfydd eBost. 

Er cydlynu’r cyfan gofynnir i’r ymgeiswyr 
gadw dyddiadur a phenodir mentor i bob 
un, i’w tywys drwy’r broses a hybu eu dat-
blygiad. 
 
Beth fydd hyd yr hyfforddiant?

 Bydd y cyfnod ennyn sgiliau a 
phrofiad yn para tua deunaw mis gyda’r 
sesiynnau preswyl hefyd yn digwydd yr 
adeg honno. Fel arfer, ond nid o reidr-
wydd, bydd ymgeiswyr a gymeradwyir gan 
yr Esgob yn derbyn urddau diacon ar der-
fyn y cyfnod hwn, a’u hordeinio’n of-
feiriaid y Mehefin canlynol. Fe gymer fwy 
o amser, o bosib, i ennill y cymwysterau 
academaidd, ond gall hyn barhau wedi’r 
ordeinio, â bwrw fod gobaith cwblhau’r 
gwaith o fewn cyfnod rhesymol. Mae 
perffeithio ein ffydd, ein gobaith a’n cariad 
yn waith oes, yn para efallai i drag-
wyddoldeb. 
 
 
Os am holi ymhellach -  Cysylltwch â 
Rhiannon Johnson, Cyfarwyddydd Hyf-
forddiant y Weinidogaeth yn yr Esgobaeth 
ar 01437 781279 neu ebost rhian-
non.johnson@tesco.net. 


