
 

 

 
 

Esgobaeth Tyddewi  
Datblygiad Gweinidogaethol Parhaus 

Rhaglen 2017 

 

  



Cyflwyniad i Raglen Datblygiad Gweinidogaethol Parhaus 2017 gan yr Esgob Joanna 

 

Annwyl gydweithwyr, 

Mae’n bleser i mi gael cymeradwyo i chi ein rhaglen Datblygiad Gweinidogaethol Parhaus ar gyfer 2017 a’ch 

gwahodd chi i gymryd rhan lawn ynddi cyn belled â phosibl. Er nad oes gennym gynhadledd breswyl i’r 

clerigion eleni mae gennym sawl cyfle i ymwneud ag ystod eang o faterion sy’n berthnasol i genhadaeth a 

gweinidogaeth yr Eglwys ledled yr Esgobaeth. Mae’n fraint i ni gael cyd-gyfarfod er mwyn dysgu, trafod a 

thyfu, a thrwy hynny dod o hyd i syniadau newydd a darganfod ffynonellau cefnogi ychwanegol i’n cynnal 

wrth geisio hyrwyddo teyrnas Crist yn ein mysg. 

Ar gyfer ein diwrnod hyfforddi cyntaf byddwn yn croesawu Ali Campbell, ymarferwr ac hyfforddwr mewn 

gweinidogaeth i blant a phobl ifanc. Gan gydnabod bod gwaith plant penodol yn ein heglwysi weithiau’n dod 

i ben tuag oedran un ar ddeg, bydd ef yn archwilio ffyrdd y gallem helpu’n plant i bontio’r bwlch rhwng addysg 

gynradd ac uwchradd drwy ddarpariaeth Gristnogol briodol ar gyfer y rhai sy’n agosáu at y blynyddoedd 

hynny o newid mawr sy’n arwain at ddod yn oedolyn. 

Roedd rhaglen DGP y llynedd yn cynnwys diwrnod hyfforddi yn canolbwyntio ar faterion amrywiol yn 

ymwneud ag iechyd, dan oruchwyliaeth y Parch’g. Euryl Howells, Uwch Gaplan Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel 

Dda, a chan gynnwys sawl un o’i gydweithwyr sy’n meddu ar arbenigedd mewn meysydd allweddol. Yn 

anffodus, bu raid gohirio’r diwrnod hyfforddi oherwydd amgylchiadau annisgwyl. Fodd bynnag, ‘rwy’n falch 

iawn y bu modd aildrefnu’r digwyddiad ar gyfer canol mis Mai. Hyderaf y bydd yn berthnasol a diddorol i ni 

oll. 

Gŵyr nifer ohonom o brofiad personol am waith rhagorol Plant Dewi mewn nifer o’n cymunedau lleol. Fis 

Medi byddwn yn falch o gynnal digwyddiad min nos er mwyn rhoi sylw i rai o’r prosiectau sy’n cael eu rhedeg 

ledled yr Esgobaeth a thrwy hynny caniatáu i’r eglwysi lleol gydweithio’n fwy effeithiol gyda staff Plant Dewi 

fel y byddant yn medru annog a chefnogi ei gilydd. 

Mewn Ad Clerum diweddar soniais i am fy mwriad i drefnu a mynychu cyfres o synodau archddiaconaidd, i’w 

cynnal ddiwedd mis Ebrill (25 Ebrill: Archddiaconiaeth Tyddewi; 26 Ebrill: Archddiaconiaeth Caerfyrddin; 27 

Ebrill: Archddiaconiaeth Ceredigion). Pwrpas pob synod fydd i drafod dysgeidiaeth Mainc yr Esgobion y dylai’r 

Eglwys yng Nghymru wahodd pob aelod bedyddiedig i dderbyn y Cymun Bendigaid. Yn dilyn y cyfleoedd 

gwerthfawr hyn i werthuso’r newid hwn yn ein polisi ewcaristaidd, cynhelir diwrnod hyfforddi ym mis Hydref 

i archwilio arfer da yn y maes pwysig hwn. Cawn ein harwain gan y Barch’g. Mary Stallard, offeiriad sydd, 

trwy ei gweinidogaeth ddiweddar fel caplan ysgol mewn cyd-destun eciwmenaidd, wedi meithrin diddordeb 

penodol ac arbenigedd o ran derbyn plant i gymuno. Edrychwn ymlaen yn fawr at ei sylwadau a’i chyngor. 

Gan gydnabod pwysigrwydd synfyfyrdod ac hyfforddiant parhaus, anogaf bob clerig i roi blaenoriaeth uchel 

o ran cymryd rhan yn y rhaglen DGP hon. Gofynnir i bob clerig cyflogedig fynychu heblaw bod rhyw fater 

pwysfawr arall yn ei gwneud hi’n amhosibl. Dylai’r rhai sydd am ofyn am ganiatâd i beidio mynychu gysylltu 

â’u Harchddiacon. Serch hynny, cydnabyddaf bod mynychu pob digwyddiad DGP yn fwy anodd i’r clerigion 

anghyflogedig (NSM) ac anghyflogedig lleol (NSM(L)) gan fod nifer ohonynt yn gweithio mewn swyddi llawn 

amser, weithiau dan amgylchiadau ble mae cymryd amser rhydd fel arfer yn amhosibl. Os ydych chi mewn 

sefyllfa debyg, cysylltwch â’ch Archddiacon, os gwelwch yn dda, er mwyn iddo fod yn ymwybodol o’ch 

anhawster. 



Trefnir y rhaglen DGP gan feddwl yn benodol am anghenion hyfforddi’r clerigion. Fodd bynnag, cydnabyddir 

fwyfwy yr alwad i weithio mewn ffordd drwyadl gydweithredol ac mae’n amlwg y bydd rhai o’r digwyddiadau 

eleni yn berthnasol iawn i weinidogion eraill a lleygwyr sy’n gweithio wrth eich ymyl, er enghraifft y sawl sy’n 

gweinidogaethu i blant, pobl ifanc a theuluoedd, yn ogystal â’r rhai sy’n ymwneud â gofal bugeiliol i’r cleifion 

a’r rhai sy’n gaeth i’w cartrefi. Felly mae croeso i chi wahodd eraill o’ch ardal gweinidogaeth leol neu 

fywoliaeth i ymuno â chi. Rhowch wybod i’n Swyddog DGP, Ainsley Griffiths, am y niferoedd ychwanegol fel 

y bo modd gwneud trefniadau ymarferol. 

Yn olaf, gaf i eich atgoffa i gadw Dydd Llun 9 tan Ddydd Iau 12 Gorffennaf 2018 yn rhydd yn eich dyddiadur 

fel y byddwch yn medru ymuno â mi a chydweithwyr ordeiniedig eraill ar gyfer Cynhadledd y Clerigion? Yn 

dilyn yr adborth positif a gafwyd y llynedd, cynhelir cynhadledd 2018 yn y Brifysgol Amaethyddol Frenhinol 

yn Cirencester. Nid ydym wedi cadarnhau’r thema na’r siaradwyr eto ond bydd y manylion hyn yn dilyn cyn 

gynted ag y byddant ar gael.  

Yr eiddoch, yng Nghrist, 

 

 

 

 

  



Dydd Iau 23 Mawrth 
Ystafell Teifi, Canolfan Gynadledda Halliwell 
Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EP 

Ali Campbell 
Gweinidogaethu i blant a phobl Ifanc: sut gall yr 
Eglwys helpu i bontio’r broses o drosglwyddo o’r ysgol 
gynradd i’r uwchradd?  

Trosolwg 

Weithiau mae gan eglwysi waith plant da a bywiog sydd wedi ei anelu at blant oedran ysgol gynradd ond yn 
sylwi bod plant rhywsut yn ‘diflannu’ wrth iddynt symud ymlaen i addysg uwchradd. Ar ben hyn, gall 
ymddangos yn anos i ddal dychymyg plant hŷn a phobl ifanc, gan adael bwlch mawr o ran darpariaeth 
eglwysi ar gyfer y grŵp oedran hwn a chyda goblygiadau difrifol o ran ein gobaith i gadw unigolion o fewn 
cymdeithas fyw y ffydd wrth iddynt dyfu tuag at ddod yn oedolion. Pwrpas y diwrnod hwn ydy helpu eglwysi 
i bontio’r bwlch dyrys hwn. 
 
Yn ystod sesiwn y bore, byddwn yn archwilio ein gweledigaeth a gwerthoedd ar gyfer gweinidogaeth i blant 
a phobl ifanc. Beth sydd gyda ni a fydd yn creu’r amgylchedd ble mae plant a phobl ifanc yn fwyaf tebygol o 
ffynnu? Sut mae’r eglwys leol yn ymwneud â’r ysgol a’r cartref – y mannau hynny ble mae plant a phobl 
ifanc yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser? 
 
Yn dilyn hyn, bydd sesiwn y prynhawn yn archwilio sut y gallwn helpu pobl ifanc i drosglwyddo o waith plant, 
i waith ieuenctid ac yna ymlaen tuag at eu llawn twf. Sut gall yr eglwys gynnal gweinidogaeth effeithiol i’r 
grwpiau oedran gwahanol hyn mewn ffordd a fydd yn ei gwneud hi’n fwy tebygol y byddwn yn eu cadw, 
gyda ffydd sy’n tyfu a dyfnhau? 

Siaradwr 

Mae Ali Campbell yn rhedeg “The Resource”, ymgynghoriaeth am weinidogaeth i blant a phobl ifanc. Ers 
deng mlynedd ar hugain mae ef wedi ymwneud â gwaith plant a phobl ifanc ag iddo sylfaen yn y ffydd. Mae 
ef wedi annerch digwyddiadau rhanbarthol a chenedlaethol ar gyfer gweithwyr ieuenctid ac mae’n teimlo’n 
angerddol wrth helpu’r eglwys i ymwneud yn effeithiol â phobl ifanc. Mae ganddo MA mewn Ymarferiad 
Myfyrgar.  

Amserlen 

10.00am Cymun Bendigaid (Capel y Brifysgol). Bydd yr Esgob Joanna yn llywyddu. 

10.40am Coffi 

11.00am Sesiwn y bore  

1.00pm Cinio 

2.00pm Sesiwn y prynhawn 

4.00pm Gorffen 

 



Dydd Mercher 16 Mai 
Ystafell Teifi, Canolfan Gynadledda Halliwell 
Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant. Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EP 

Y Parch. Euryl Howells a’i Gydweithwyr 
Hybu Iechyd Ynghyd – Gofal Gydol Oes 

 

Trosolwg 

Mae’r rhai sy’n gofalu’n broffesiynol am eraill yn ymwneud â phobl gydol eu hoes – o’r crud i’r bedd. Dyma 
gyd-destun trafodaethau sy’n ymwneud ag iechyd yn yr ysbyty ac yn y gymuned. Mae afiechyd yn effeithio 
arnom ni i gyd, o afiechyd parhaol cynyddol tymor-hir neu afiechyd sy’n peryglu bywyd, i afiechyd tymor-
byr sy’n gwella’n gyflym. Mae pawb yn teithio’r ffordd hon ar ei ben ei hun gyda llawer o ofnau, pryderon a 
gofidiau. Dylai GIG a chymunedau ffydd gydweithio fel tîm gan ganolbwyntio ar gynnig gofal effeithiol o 
ansawdd da i’r person.   
 

Bydd y diwrnod yn amlinellu gwaith y Gaplaniaeth yng nghyd-destun yr unfed ganrif ar hugain gan gyflwyno 
pobl eraill sydd ag arbenigedd mewn gwahanol feysydd i ystyried materion eraill. Bydd timoedd 
amlddisgyblaeth yn canolbwyntio ar ofal lliniarol a gwasanaethau gofal meddyliol gyda phwyslais ar y 
gymuned. Mae rhoddi organau hefyd yn berthnasol ac ystyrir hyn o safbwynt y rhoi a’r derbyn. Yn olaf, 
byddwn yn ystyried datblygu partneriaethau pellach rhwng y gaplaniaeth a’r timau plwyfol. 
 

Fel y dywedodd Paul McCartney, y canwr a’r cyfansoddwr caneuon, ‘Rydw i’n mwynhau gwrando ar gôr. 
Rydw i’n caru’r ddynoliaeth … gweld wynebau pobl sydd yn ymroi i ddarn o gerddoriaeth, Rydw i’n hoffi’r 
gwaith tîm. Mae’n gwneud imi deimlo’n obeithiol ynglŷn â’r hil ddynol pan welaf nhw’n cydweithredu fel hyn.’  

Siaradwr 

Mae’r Parchedig Euryl Howells yn Brif Gaplan Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae ganddo brofiad 
helaeth o fod yn gaplan ysbyty yng Nghymru a Lloegr ac mae’n gwybod am faterion allweddol sy’n ymwneud 
ag  iechyd a ffyniant yn y cyd-destun cyfoes. Fel rhywun sydd wedi bod yn offeiriad plwyf bydd yn medru’n 
helpu ni i gysylltu’r gofal (tymor byr yn aml) y mae pobl yn ei dderbyn mewn ysbyty a’r ôl-ofal y gall ein 
heglwysi ei gynnig wedyn. 

Amserlen 

Yn ystod y dydd bydd amlinelliad o rôl yr Adran Gofal Ysbrydol (Bugeiliol, Crefyddol, Ysbrydol) gan nodi’r 
cysylltiadau o ran gweithredu a chydymffurfio â Chanllawiau Llywodraeth Cymru ar Ofal Ysbrydol a’r 
Fframwaith Safonau Iechyd a Gofal (2015).  

9.15 am Cymun Bendigaid – ar y thema ‘iachau’ 

10.00 am Coffi 

10.15 am Sesiwn 1 
Llawenydd o’r diwedd! Mae’n cofio’r rhai di-blant. 
Nyrs arbenigol Samantha Robinson, Clinig Ffrwythlondeb Cymru 

11.30 am Coffi 

11.50 am Sesiwn 2 
Mewn marwolaeth mae bywyd   
Nyrs arbenigol mewn rhoi organau, Kathy Rumbelow 



1.00 pm Cinio (Dewch â brechdanau os gwelwch chi’n dda neu brynu pryd o ffreutur y brifysgol) 

1.45 pm Sesiwn 3 
 
Mae gan bob un ohonom iechyd meddwl 
Sherilea Curzon: Rheolwraig Gwasanaeth dros dro gydag Iechyd Meddwl Oedolion Sir Benfro 
 
Y ‘3d’ a’u dylanwad ar hyd y cyfnod yn yr ysbyty 
Marc Chandler: Arweinydd Tîm Cyswllt Iechyd Meddwl  

3.15 pm Te 

3.35 pm Sesiwn 4 
Gallwn ofalu bob amser – Gofal lliniarol cyffredinol a gofal lliniarol arbenigol 
Hayley Balbini: Nyrs Clinigol Arbenigol mewn gofal lliniarol 

4.50 pm Sylwadau terfynol 

5.00 pm Gorffen 

 

  



Dydd Iau 21 Medi, 6.00  - 8.00pm  
Ystafell Teifi, Canolfan Gynadledda Halliwell 
Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EP  

Cyflwyno Plant Dewi 
 

Trosolwg 

Pwrpas y noson hon ydy rhannu gwybodaeth am waith Plant Dewi yn yr Esgobaeth, annog plwyfi i weithio 
ochr yn ochr â ni i ddiwallu anghenion lleol ac archwilio ffyrdd y gall plwyfi ein helpu ni. 
 
Prosiect o fewn Cyngor Esgobaeth Tyddewi ar gyfer Cyfrifoldeb Cymdeithasol ydy Plant Dewi. Mae’n brosiect 
unigryw gyda record rhagorol, un o’r prosiectau cyfrifoldeb cymdeithasol mwyaf y Dalaith. Ein nod ydy 
rhannu cariad Iesu Grist, gan alluogi pobl i ddarganfod gwerth, urddas, maddeuant a gobaith yn eu bywydau. 
Ein cenhadaeth ydy hyrwyddo prosiectau sy’n meithrin plant, cryfhau teuluoedd ac adeiladu cymunedau. 
Ein dull creiddiol o weithio yw cefnogi’r teuluoedd mwyaf bregus tra’n cynnal eu hurddas a’u hymdeimlad 
o fod mewn rheolaeth. Mae’n ffordd o weithio sy’n fwyaf effeithiol wrth ymwneud â rhieni, yn enwedig y 
rhai sy’n anodd eu cyrraedd. Yn dilyn cyswllt gwreiddiol llwyddiannus rydym yn cefnogi rhieni i ddod â newid 
i’w bywydau, gan ddod â deilliannau positif i’w teulu a’u cymuned. Partneriaid yn y broses yw’r rhieni, yn 
gweithio wrth ein hymyl yn ystod cyfnod pan fo angen help, mewn lle diogel ac ar lefel a chyflymdra sy’n 
gyffyrddus iddyn nhw. 

Siaradwyr 

Bydd staff Plant Dewi, ynghyd â rhieni, yn cyflwyno’r gwaith drwy luniau a storïau. Byddant yn cynnwys y 
bobl ganlynol (er y bydd rhai newidiadau o bosibl):  
  
Sue Fletcher             Rheolwraig Prosiect                             Trosolwg o waith Plant Dewi 
Peter Arnold             Rheolwr Sir Benfro Plant Dewi yn Sir Benfro 
Vicky Thomas           Rheolwraig Prosiect                             Rhieni ifanc yn Sir Gaerfyrddin  
Carys Davies               Rheolwraig Prosiect                             Rhieni ifanc yn Sir Gaerfyrddin 
Llinos Waters           Rheolwraig Prosiect                             Canolfannau teuluol yng Ngheredigion  
Samantha Duggan   Rheolwraig Prosiect                             Grwpiau teuluoedd ynghyd 

Bydd te, coffi a bisgedi ar gael o 5.30pm ymlaen. Dechreuwn y digwyddiad am 6.00pm gyda gweithred byr 
o addoliad a chyda chyflwyniadau i ddilyn gan bob un o’r siaradwyr. Daw’r noson i ben gyda sesiwn lawn a 
gweddïau. 

Dewch ynghyd i wrando ar y cyflwyniadau bywiog hyn a darganfod sut y gallai Plant Dewi weithio wrth ymyl 
eich eglwys(i) i wasanaethu’r gymuned leol a gwneud cariad Crist yn real mewn ffyrdd ymarferol sy’n 
cyfoethogi bywydau. 

  



Mae’r digwyddiad hyfforddi hwn yn dilyn y Synodau Archddiaconaidd sydd i’w 
cynnal ledled yr Esgobaeth ddiwedd mis Ebrill. Bydd y digwyddiad yn ymateb i’r 
prif faterion fydd yn codi yn y synodau.  
 
Dydd Mercher 11 Hydref, 10.00am – 4.00pm  
Ystafell Teifi, Canolfan Gynadledda Halliwell 
Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EP  

Y Barch’g. Mary Stallard 
Cymun Bendigaid a Christnogion Bedyddiedig 
 

Trosolwg 

Mae’r Esgobion wedi cyhoeddi’n ddiweddar canllawiau newydd ynglŷn â derbyn unigolion i gyfrannu o’r 
Cymun Bendigaid. Ers yr Adfent mae unrhyw un sydd wedi ei fedyddio yn medru derbyn y Cymun Bendigaid 
yn ein heglwysi, hyd yn oed os nad ydynt wedi cael eu conffyrmio. Dywed yr Esgobion bod yr Eglwys yng 
Nghymru yn ailafael ar arferiad yr eglwys fore mewn ymdrech i gryfhau ein gweinidogaeth i blant a phobl 
ifanc. Mae’r newid wedi ennill derbyniad cymysg: mae rhai plwyfi a phobl wedi croesawu’r newid gan ei fod 
yn eu barn nhw yn gam tuag at greu eglwys fwy cynhwysol, tra bod eraill yn teimlo dryswch neu ansicrwydd 
am y polisi ei hun neu’r ffordd y cafodd ei gyhoeddi. Codwyd gofidion ynglŷn ag effaith y newid hwn, y dull 
o gynnig y sacrament a statws conffyrmasiwn wrth i ni symud ymlaen. 
 
Yn ystod y diwrnod hwn bwriadwn archwilio sut y gellid deall y canllawiau newydd, y materion ymarferol 
sy’n codi yn eu sgil a rhai ffyrdd cadarnhaol i symud ymlaen. Byddwn yn edrych ar batrymau datblygu ffydd 
plant a’r ffyrdd y gall eglwysi ar draws sbectrwm y traddodiad Anglicanaidd alluogi plant a’i rhieni/gofalwyr 
i gael eu hannog mewn ffydd. 

Siaradwraig 

Offeiriad yn  Esgobaeth Llanelwy yw Mary Stallard. Roedd hi’n falch o gael gwasanaethu yn Esgobaeth 
Tyddewi am chwe mlynedd pan oedd hi’n ddiacon-â-gofal, ac yna’n offeiriad-â-gofal plwyfi Ysbyty Cynfyn 
gyda’r Eglwys Newydd a Llantrisant. Ar hyn o bryd mae Mary yn gweithio gyda phobl ifanc yn Wrecsam. 
Gwasanaetha fel cyd-gyfarwyddwr Canolfan Sant Silyn ar gyfer Addysg Grefyddol a Datblygiad Ffydd Eglwys 
Sant Silyn. Yn ogystal, mae’n mwynhau bod yn Gaplan Anglicanaidd Ysgol Gatholig ac Anglicanaidd Sant 
Joseff, yr ysgol eciwmenaidd gyntaf o’i math yng Nghymru. Mae’n aelod (di-gyflog) o dîm clerigion Ardal 
Genhadol Wrecsam ac yn briod i’r Parch’g. Andrew Sully, Ficer Llangollen gyda Llantysilio a Threfor. Mae 
gan Mary and Andrew ddwy ferch.  
 
 
Cewch hyd i Amserlen y Dydd ar y dudalen sy’n dilyn. 

 

  



Amserlen y Dydd  

10.00am Cymun Bendigaid (Capel y Brifysgol). Yr Esgob Joanna i lywyddu. 

10.40am Te / coffi 

11.00am Sesiwn y bore 

 Y bedydd – dechrau taith. 

 Yr Eglwys – cymdeithion ar y ffordd ynteu yn y ffordd? 

 Sut yr ydym yn dysgu drwy gydol ein bywydau. 

 Beth fydd y newidiadau yn eu golygu ar gyfer fy eglwys/plwyf/ardal 
gweinidogaeth? 

 Cadarnhau ffydd a pharhau i ddysgu. 

1.00pm Cinio 

2.00pm Sesiwn y prynhawn  

 Edrych ar astudiaethau achos a wynebu sefyllfaoedd heriol. 

 Rhannu syniadau ac arfer gorau. 

 Adnoddau ar gyfer tyfu a dysgu. 

 Sesiwn lawn. 

4.00pm Gorffen 

 

  



Bob mis (ag eithrio mis Awst)  
Ystafell Glewlwyd Gafaelfawr 
Canolfan Gymraeg Yr Atom, 18 Heol y Brenin, Caerfyrddin, SA31 1BN 

Geiriau’r Gair: 
Magu hyder yn y Gymraeg er mwyn arwain addoliad 
 

Trosolwg 

Mewn nifer fawr o’n heglwysi defnyddir y Gymraeg yn rheolaidd ac yn helaeth yn y gwasanaethau. Mae yna 
ddigonedd o gyfleoedd ym mhob cwr o Gymru i ddysgu’r iaith ac mae gwersi felly yn hanfodol os yw dysgwr 
am feistroli’r gallu i gyfathrebu â’r Cymry Cymraeg yn eu mamiaith. Serch hynny, mae’r Eglwys yn defnyddio 
nifer o dermau arbenigol, yn enwedig yn y litwrgi. Pwrpas Geiriau’r Gair yw helpu’r rhai sydd wedi dysgu 
cryn dipyn o Gymraeg i wella eu Cymraeg litwrgaidd mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar. 
 
Cydlynir y sesiynau gan y Parch’g. Ddr. Ainsley Griffiths, gyda chymorth ac arbenigedd gan y Barch’g. Suzy 
Bale a’r Barch’g. Delyth Wilson. Fel arfer rydym yn dilyn patrwm tebyg i’r canlynol: 

10.00am Boreol Weddi yn Gymraeg 
10.30am Coffi – gyda chyfle i sgwrsio am eiriau ac ymadroddion anghyfarwydd o’r litwrgi 

sydd newydd ei ddefnyddio  
11.00am Prif drafodaeth ar bwnc sydd wedi ei gytuno o flaen llaw 
12.00 hanner dydd Gorffen (fel arfer drwy ganu emyn!) 
  
Ers sefydlu’r grŵp yn 2016, rydym wedi trafod deunydd arbennig yn Gymraeg ar gyfer yr Adfent, Nadolig, 
Garawys, Pasg a Diolchgarwch, yn ogystal â chael golwg fanwl ar litwrgïau bedydd ac angladd. Yn ystod 
Gwanwyn 2017 byddwn yn edrych ar wasanaethau priodas ac yna’n ymateb i geisiadau eraill sy’n codi wrth 
i ni symud drwy’r flwyddyn. 

Y dyddiadau ar gyfer 2017 

Fel arfer cynhelir y sesiynau ar ail Ddydd Mawrth y mis ond weithiau  mae angen newid y drefn arferol 
oherwydd amgylchiadau penodol. Dyma’r dyddiadau a gytunwyd ar gyfer 2017: 
 

 Dydd Mawrth 10 Ionawr 

 Dydd Mawrth 14 Chwefror 

 Dydd Mawrth 14 Mawrth 

 Dydd Mawrth 4 Ebrill (Dydd Mawrth cyntaf y mis) 

 Dydd Mawrth 9 Mai 

 Dydd Mawrth 6 Mehefin (Dydd Mawrth cyntaf y mis) 

 Dydd Mawrth 11 Gorffennaf 
Dim cyfarfod ym mis Awst 

 Dydd Mawrth 12 Medi 

 Dydd Mawrth 10 Hydref 

 Dydd Mawrth 14 Tachwedd 

 Dydd Mawrth 12 Rhagfyr – gyda chinio Nadolig i ddilyn 
 
Mae pob sesiwn yn rhedeg rhwng 10.00am a 12 hanner dydd. Estynnir croeso cynnes i bawb sydd wedi dysgu 
rhywfaint o Gymraeg arferol ac sydd am wella eu dealltwriaeth a’u defnydd o’r iaith litwrgaidd. 
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