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Beth yw Arweinydd Addoliad? 
 Rhywun sy’n helpu a chydweithio â’r 

offeiriad/tîm gweinidogaethol yn y 
gwaith o arwain a datblygu 
gwasanaethau. 

 Ar ôl hyfforddi bydd Arweinydd Addoliad 
yn gymwys i arwain ystod o 
wasanaethau a darparu’r weinidogaeth 
honno yn y plwyf/ardal weinidogaethol. 

 

Beth yw hanfod gwaith Arweinydd 
Addoliad? 
     Ymhlith pethau eraill: 
 Arwain Boreol Weddi a Hwyrol Weddi a 

gwasanaethau eraill. 
 Arwain Ymbiliau. 
 Darllen homiliau a gymeradwywyd. 
 Arwain grwpiau gweddi ac astudiaeth. 
 Datblygu syniadau newydd gogyfer ag 

addoliad. 
 Mynychu hyfforddiant sydd ar waith o 

fewn y plwyf/ardal weinidogaethol a’r 
Esgonaeth. 

 

Sut un yw Arweinydd Addoliad? 
 Yn ddelfrydol, Cristion o argyhoeddiad 

ac aelod cyson o’r eglwys. 
 Aeddfed yn ysbrydol ac emosiynol. 
 Eisoes yn helpu gydag addoliad/gweddi 

yn y plwyf/ardal weinidogaethol. 
 Ymwybyddiaeth ddwys o anghenion y 

gymuned addoli leol. 
 Medru parchu a chynnal cyfrinachedd. 
 Medru cynnal ymrwymiadau personol 

ochr yn ochr â’r gwaith. 

Pa rinweddau arbennig fyddai  
ganddynt 
 Parodrwydd i ymroi i ddisgyblaeth ber-

sonol, o ran gweddi, astudio ac addoliad. 
 Y gallu i gyfathrebu’n hyderus a pharod. 
 Parodrwydd i ddatblygu syniadau newydd. 
 Ymroddiad fel gweithiwr tîm. 
 

Ym mha fodd y byddai’r Esgobaeth o 
gymorth, o ran datblygu Arweinydd 
Addoliad posib? 
 Gellid gwahodd aelodau sy’n helpu eisoes 

gyda’r addoliad, i wasanaethu heb fod yr 
Esgob yn awdurdodi hynny.  

 Dymuna’r esgobaeth annog  
      mentrau-ffydd lleol. 
     ‘Dyw’r amlinelliad hwn yn ddim byd ond 
fframwaith cyffredinol.                                      
     Dylid cynnig hyffdorddiant i’r sawl sy’n 
arwain gwasanaethau’n gyson neu sydd â 
rhan yn yr addoliad, fel bod cyfle iddo/iddi i 
ymgymhwyso’n ffurfiol fel Arweinydd Ad-
doliad o fewn yr esgobaeth. 1 

 

Pa fath hyfforddiant?: 
  Profiad ymarferol gyda’r offeiriad plwyf/

tîm gweinidogaethol. 
 Pwyso a mesur yng nghwmni pobl leyg 

eraill. 
 Dyddiau hyfforddi esgobaethol, er cef-

nogi’r Arweinydd Addoliad ac eraill sy’n 
hyfforddi gogyfer â Gweinidogaeth Leyg. 

 Cyngor ynglŷn â’r ystod eang o adnoddau 
ar gyfer arwain addoliad. 

 Lleolir darpar-Arweinydd weithiau mewn 
plwyf/ardal weinidogaethol gyfagos, er 
ychwanegu at brofiad y person wrth hyf-
forddi. 

Cynllun hyfforddi posib ar gyfer 
Arweinydd Addoliad: 
     Rhagwelir gweithio gyda’r offeiriad 
plwyf/tîm gweinidogaethol a fydd yn ffyn-
honnell cefnogaeth ac anogaeth; bydd y 
cyd-drafod a’r myfyrdod a’r rhannu 
profiadau yn hwb i ddatblygiad yr 
unigolyn. 
     Dylai hyn ddigwydd yn bur fynych, gan 
barhau wedi’r cyfnod hyfforddi. 
 

Hyfforddiant Plwyf: 
 Bydd hyfforddiant ymarferol am gyfnod 

o chwe mis, er mwyn datblygu sgiliau, 
dan gyfarwyddyd yr offeiriad/tîm 
gweinidogaethol. Fel rhan o’r broses 
bydd yna gyd-drafod ac adolygiadau. 

 Cynigir lleoliad mewn plwyf/ardal 
weinidogaethol cyfagos dan gyfar-
wyddydd yr offeiriad/tîm gweini-
dogaethol lleol, er mwyn cael blas ar 
addoliad gwahanol i’r arfer, a magu  

     hyder. 
 Dylai’r llepliad fod yn gyfle i sylwi, 

dysgu, ymarfer a phwyso a mesur yng 
nghwmni eraill. 

 

Ydych chi’n dal â diddordeb?    
    Cysylltwch â’ch offeiriad lleol neu eich 
deon bro am fanylion a gwybodaeth  
pellach. 

1 
Disgwylir i Wardeniaid, yn rhinwedd eu 

swydd, weithiau ac mewn argyfwng, i 

 arwain gwasanaeth.  


