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Rhagarweiniad

Geiriau’r Esgob Richard...

Annwyl gyfeillion,

Daw problemau i’n rhan mewn sawl lliw a llun! – Mae bron yn amhosibl dal popeth sy’n mynd yn ei flaen yn 
yr Esgobaeth mewn adroddiad cryno! Peth da yw cael y math hwn o broblem! Dim ond awgrymu hyd a lled, 
amrywiaeth ac effaith bywyd a gwaith Duw yn ein plith y gallwn ni ei wneud; gan roi blas, efallai, i’ch temtio i 
ddarganfod mwy.

Pleser yw bod yn Esgob arnoch yn ystod adeg mor gyffrous; mae yna ddynamiaeth, 
pwrpas ac egni newydd yn Esgobaeth Mynwy; heb os, mae’n ‘Amser Cenhadu’ 
newydd. Rwy’n gobeithio y byddwch chi’n mwynhau darllen yr adroddiad hwn 
a hefyd yn mwynhau’ch amser gyda’ch gilydd yn ein Cynhadledd Esgobaethol 
‘Amser Cenhadu’ ac y cewch eich ysbrydoli, eich cyffroi ac y bydd eich 
calon yn cael ei chodi yn sgil yr hyn a ddarllenwch ac a glywch.

Bydded i Dduw fendithio pob un ohonom yn ein hymdrechion i 
adeiladu Ei deyrnas a gogoniant Ei enw.

+Richard
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O edrych ymlaen at 2017, mae’r Esgobaeth yn 
annog Ardaloedd Offeiriadol ac eglwysi lleol i 
edrych ar y Pum Nod Cenhadaeth a’u defnyddio 
fel meysydd astudio, gweddïo, addysgu, 
cynllunio a datblygu. Bydd digwyddiadau 
Esgobaethol Amser Cenhadu’n ystyried pob 
un o’r Pum Nod Cenhadaeth gyda chymorth 
siaradwr gwâdd a grwpiau trafod.

Ewch ati i ddarllen i gael gwybod mwy am 
fywyd a gwaith yr Esgobaeth yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf gan ddefnyddio’r Pum Nod 
Cenhadaeth fel canllaw...

Eglwys Sant Marc, Casnewydd



Dweud

Mae cyhoeddi newyddion da’r Deyrnas yn 
rhywbeth y mae pob un ohonom yn ei wneud 

trwy ein ffydd a thrwy fywyd ein heglwysi lleol. Os ydy 
stori’n werth ei dweud, mae’n werth ei dweud yn dda! 
Mae’r gwaith o rannu stori cariad Duw yn digwydd 
mewn sawl ffordd; dim ond ambell i enghraifft yw 
cyfathrebu llafar, ysgrifenedig a digidol...

Cefnogir ‘cyfathrebiadau’ ar draws yr Esgobaeth gan 
ein Swyddog Cyfathrebu newydd – Debra Goddard. 
Mae wedi bod yn flwyddyn brysur, ar ôl creu brand 
newydd a deniadol sy’n adlewyrchu gweledigaeth yr 
Esgobaeth. Yn ogystal, rydym wedi dechrau cyflwyno’r 
‘wedd newydd’ i Ardaloedd Offeiriadol, gan annog y 
defnydd ohono mewn cyfathrebiadau lleol. Mae ein 
cylchgrawn chwarterol ‘Monmouth Grapevine’ yn 
parhau i gael ei ddarllen gan nifer dda ac yn datblygu’n 
barhaus; gan adlewyrchu bywyd newidiol ein 
hesgobaeth a’i chymunedau ac eglwysi.

Wrth i gyfleoedd newydd i gyfathrebu ddod i’r amlwg, 
rydym yn parhau i adeiladu ar ein presenoldeb yn y 
cyfryngau lleol ac ar y cyfryngau cymdeithasol trwy 
Facebook a Twitter. Yn ogystal, rydym wedi ymgymryd 
ag adolygiad helaeth ac wedi ail-saernïo’n gwefan 
i’w gwneud hi’n haws ei llywio. Ateb dros dro yw 
hwn, gan fod yr Eglwys yng Nghymru’n archwilio 
diweddaru’r ddarpariaeth gwefannau yn y tymor hwy.

Wrth gwrs, gall pob un ohonom rannu gair a chariad 
Duw heb yr angen am y print neu’r cyfryngau digidol 
diweddaraf! Mae ein dulliau cyfathrebu personol yn 
sgìl creiddiol i’r offeiriadaeth. Yn ystod penwythnos 
rhyfeddol yn Eglwys Gadeiriol Casnewydd, cafwyd 
chwe ordeiniad i’r offeiriadaeth a phum ordeiniad 
i’r Ddiaconiaeth. Mae 19 curad yn cymryd rhan yn 
rhaglen yr Esgobaeth: Addysg Gychwynnol i Offeiriaid, 
sef y nifer fwyaf ers sawl blwyddyn. Mae hyn wedi 
cynnwys cymysgedd da o’r glerigiaeth gyflogedig a 
hunangefnogol, sy’n cwmpasu ystod oedran eang, ac 
sy’n gwasanaethu mewn offeiriadaeth ar draws hyd 
a lled ein Hesgobaeth. Mae amrywiaeth o gyfleoedd 
hyfforddiant yn parhau i fod ar gael i’n curadiaid ar 
lefelau Esgobaethol a chenedlaethol.

Wrth gwrs, mae hyfforddiant ar gyfer yr offeiriadaeth 
yn cynnwys hyfforddiant i ystod gynyddol o offeiriaid 
lleyg. Mae grwpiau ym Magwyr a Chyncoed wedi bod 
yn gweithio trwy’r cwrs Offeiriadaeth at Genhadu – 
gan drafod cenhadaeth, mathau o eglwysi newydd 
a datblygu mentrau newydd yn eu cymunedau lleol. 
Mae gwaith yn mynd rhagddo hefyd gydag Ardaloedd 
Offeiriadol ac eglwysi sydd am gysylltu â’u cymunedau 
mewn ffyrdd newydd. Bu’r gynhadledd ‘Cenhadaeth 
yn y Traddodiad Catholig, a gynhaliwyd ym Magwyr, 

yn llwyddiant mawr gyda siaradwyr gwych a nifer fawr 
o bobl ar draws yr Esgobaeth yn cymryd rhan. Mae 
golwg ehangach ar yr ‘offeiriadaeth’ ac ystod fwy o 
gyfleoedd hyfforddiant, ar y cyd â digwyddiadau sy’n 
annog archwiliadau lleol o genhadaeth, yn arwain at 
niferoedd iach o bobl yn archwilio galwedigaethau 
i’r offeiriadaeth. Lluniwyd protocol newydd ar gyfer 
Dirnadaeth Esgobaethol ac roedd 11 ymgeisydd yn 
hyfforddi ar ddiwedd 2015.

Mae ein cynlluniau Datblygu Ardaloedd yr offeiriadaeth 
yn parhau i gael eu cyflwyno ar draws yr Esgobaeth 
yn unol â strategaeth 2015-2018. Mae ffurf a 
chyfansoddiad yr Ardaloedd Offeiriadol bellach wedi’u 
cadarnhau ar gyfer bron pob rhan o’r Esgobaeth, sy’n 
golygu, erbyn diwedd 2018, bod 25 Ardal Offeiriadol 
yn debygol o fod ar waith; mae pump eisoes wedi’u 
ffurfio yng Nghyncoed, Magwyr, Rhaglan, Wentwood 
a Brynbuga. Mae cynlluniau am Ardaloedd Offeiriadol 
wedi’u cytuno’n ddiweddar ar gyfer Deoniaeth y Fenni 
ac maen nhw ar gam datblygedig yn Nhrefynwy, 
Gogledd Casnewydd, Dwyrain Casnewydd, Panteg a 
Griffithstown a Thorfaen Uwch. Mae digwyddiadau 
Ardaloedd Offeiriadol Lleol a gweithgorau’n cwrdd 
mewn llawer mwy o ardaloedd hefyd. Yn ystod 
diwedd 2016, bydd yr Esgobaeth yn ymgymryd â’i 
phroses recriwtio (Darpar) Arweinydd Ardal Offeiriadol 
cyntaf er mwyn brandio swyddi newydd yn Nwyrain 
Casnewydd, Gogledd Casnewydd, Grosmont (ar gyfer 
Ardal Offeiriadaeth y Fenni) yn ogystal ag ar gyfer 
Grŵp Caerllion a Llanfrechfa. Ym mis Chwefror 2016, 
daeth dros 120 o bobl at ei gilydd ar gyfer digwyddiad 
hyfforddi mawr dan arweiniad John Truscott - 
‘Cynghorau Ardal Offeiriadaeth at Genhadu’. Bydd hyn 
yn cael ei ailadrodd ym mis Chwefror 2017 ar gyfer 
grŵp pellach o Gynghorau Ardal Offeiriadaeth newydd.
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Addoli ar strydoedd Casnewydd



Addysgu

Mae’r dymuniad i fedyddio, dysgu a meithrin 
credinwyr newydd yn flaenoriaeth yn yr 

Esgobaeth ac yn 2016, roedd yn cynnwys lansio sawl 
menter newydd.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, cafodd yr Esgobaeth 
ei phrofiad ‘cyntaf’ o logi stiwdio sinema mewn 
canolfan amlsgrin fawr! Ar y cyd ag Esgobaethau 
Llandaf ac Abertawe ac Aberhonddu, ymgasglodd torf 
fawr ar gyfer rhagolwg a lansiad ‘Twelve’; sef adnodd 
disgyblaeth cyffrous a newydd, sy’n codi cwestiynau 
am fywyd a ffydd ar sail stori bersonol y 12 cyfrannwr. 
Mae ‘Twelve’ wrthi’n canfod ei ffordd i mewn i eglwysi 
a chymunedau’r Esgobaeth fel arf newydd, ffres ac 
atyniadol i fagu a meithrin ffydd.

Aeth y clerigwyr ‘nôl i’r ysgol’ adeg Ysgol Glerigiaeth 
Esgobaethol 2016, a gynhaliwyd yn ninas dragwyddol 
Rhufain. Yn ogystal â chael cyfle am frawdoliaeth 
a chefnogaeth ac addysgu a dysgu, cafwyd 
gweithredoedd cydaddoli grymus mewn nifer fawr o 
safleoedd Cristnogol mwyaf arwyddocaol yr eglwys 
gynnar. Fodd bynnag, yr hyn a greodd argraff barhaol 
i nifer fawr oedd yr ymgysylltiad agos gyda rhai o 
brosiectau allgymorth cymdeithasol niferus yr eglwysi 
gyda ffoaduriaid a grwpiau eraill.

Parhaodd y dysgu a’r gefnogaeth barhaus i’n Harweinwyr 
Ardal Offeiriadol penodedig yn ystod y flwyddyn trwy 
gwrs wedi’i deilwra’r Arweinwyr Ardal Offeiriadol, a 
hwyluswyd gan Goleg Diwinyddol Cuddesdon.

Yn dilyn adolygiad, newidiwyd rôl y Cyfarwyddwr 
Addysg yn sylweddol i fod yn swydd amser llawn gyda 
ffocws mwy strategol.

Er bod rhan fawr 
o’r rôl yn golygu 
goruchwylio bod y 
gofynion statudol i 
ysgolion yn cael eu diwallu, 
ein nod yw adeiladu rhwydwaith llawer 
cryfach o benaethiaid ysgol a bod yn fwy rhagweithiol 
wrth gydweithio gyda’n hysgolion wrth helpu i feithrin 
ffydd plant, pobl ifanc a theuluoedd yn ein Hesgobaeth.

Mae rôl y Cyfarwyddwr Addysg bellach yn cwmpasu 
Ymgynghorwyr yr Offeiriadaeth i Blant, Ieuenctid a 
Theuluoedd Esgobaethol. Pwrpas y rhain yw cynnig 
cyngor a rhoi unrhyw gymorth angenrheidiol yn 
yr offeiriadaeth a’r genhadaeth leol. Ymhlith rhai o 
lwyddiannau allweddol y tîm oedd diwrnod Litwrgi a 
Chwarae, a gynigiodd i arweinwyr addoli amrywiaeth 
o wahanol ddulliau o ymgysylltu â phobl ifanc a’u 
cynnwys yn ystod gwasanaethau’r Ewcharist a 
gwasanaethau eraill yr eglwys. Cynhaliwyd Gweithdai 
Dweud Straeon mewn nifer o leoliadau, gan ddarparu 
ystod o dechnegau i weithwyr plant a phobl ifanc 
eu defnyddio gyda gwahanol grwpiau oedran ac 
ysbrydolodd picnic yng Nghas-gwent y gymuned 
hon i ddatblygu offeiriadaeth leol gyson i deuluoedd. 
Tynnodd sesiwn breswyl ‘YES’ grŵp o bobl ifanc at 
ei gilydd ar draws yr Esgobaeth i ddatblygu eu ffydd 
a magu hyder. Cymerodd y bobl ifanc ran frwd yn yr 
addoli a chymeron nhw ran mewn amrywiaeth eang 
o weithgareddau a ddatblygodd ystod eang o sgiliau. 
Cafodd y grŵp o bobl ifanc dawnus hwn eu hadfywio 
ac fe’u hanogwyd i rannu eu doniau gyda phobl eraill 
yn eu hysgolion, eglwysi a chymunedau.
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Yr Esgob Richard 
yn rhannu jôc 
gyda phlant ysgol 
yn y Fenni



Gofal

Ymateb i angen dynol trwy  
wasanaethu’n gariadus...

Mae gan eglwysi draddodiad hir o ofal trwy offeiriadaeth 
fugeiliol ac ymateb i bobl mewn angen.

Nodwyd diogelu’n fater o flaenoriaeth yn sgil penodi 
Swyddog Cymorth Diogelu a Gweinyddydd Cymorth 
Diogelu. Mae’r swyddogion hyn wedi bod yn darparu 
hyfforddiant ‘Eglwys Ddiogelach’ hwnt ac yma’r 
Esgobaeth, gan ddarparu hefyd haen newydd o 
gymorth arbenigol i gydweithwyr mewn Ardaloedd 
Offeiriadol ar bolisi diogelu i bawb sy’n gweithio gyda 
phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl yng 
nghymunedau ein heglwysi.

Mae polisi diogelu’r Eglwys yn berthnasol i bawb yn yr 
eglwys - clerigwyr a phobl leyg - yn ogystal ag ar gyfer 
gweithgareddau dan arweiniad yr eglwys sydd ar safle’r 
eglwys neu’r tu allan iddi. Canolbwyntia ar hyrwyddo 
arfer mwy diogel yn holl feysydd bywyd yr eglwys, 
gan gynnwys gweithgarwch ar-lein, gwneud ffilmiau a 
thynnu ffotograffau, cludiant a llogi adeiladau. Cynigia 
ganllawiau clir i blwyfi ar sut i fod yn eglwys ddiogel gyda 

chanllaw cam wrth gam i ymateb i bryderon a honiadau.

Mae a wnelo offeiriadaeth caplan â gofal unigolion 
mewn ystod o fathau o gymunedau; mae’n 
canolbwyntio ar les, llewyrch dynol a datblygiad 
ysbrydol pawb. Mae’r Parch. Sarah Gillard Faulkner 
wedi cael blwyddyn brysur a llawn boddhad fel Caplan 
Carchar yng Ngharchardai Ei Mawrhydi Caerdydd, 
Prescoed a Brynbuga ac mae’r mynegiannau lleol 
o gaplaniaeth yn parhau i fynd o nerth i nerth, gan 
gefnogi’r rhai sydd angen gofal ysbrydol ar adegau isaf 
a mwyaf heriol eu bywyd. Cafodd y cynnydd o ran 
penodiad Caplan newydd y Brifysgol ei rwystro gan 
nifer o ffactorau, ond rydym yn parhau’n obeithiol y 
cawn benodiad yn y dyfodol agos. Yn ogystal, lansiwyd 
offeiriadaeth caplan newydd ac arloesol yn Ysgol 
Cil-y-coed. Ei nod yw ychwanegu at ethos gofalgar 
cyffredinol yr ysgol trwy gynorthwyo yn yr addysg 
holistaidd, ffurfiannol y mae’r ysgol yn ei hannog. Mae 
lles staff a disgyblion wrth wraidd hyn, gan ddarparu 
cefnogaeth fugeiliol i’r disgyblion, y pennaeth a’r staff a 
thrwy ddatblygu perthynas ystyrlon gyda chymuned yr 
ysgol gyfan.

Trawsnewid

Ceisio trawsnewid anghyfiawnderau o  
fewn cymdeithas...

Yn aml iawn, mae trawsnewid yn digwydd trwy broses 
o ddatblygu, yn hytrach na chwyldro. Mae Cyngor 
Dinas Casnewydd yn ceisio trawsnewid ei hun ar 
gyfer dyfodol gwell. Mae Eglwys Gadeiriol Casnewydd 
yn adlewyrchu’r daith drawsnewid hon – yn faterol 
ac yn ysbrydol gyda ffocws clir ar rannu cariad Duw 
gyda phawb trwy helpu lleihau anghyfiawnder a thlodi 
mewn cymdeithas.

Mae gan ochr fewnol Eglwys Gadeiriol Casnewydd 
wedd hollol newydd. Yn dilyn sawl mis o gynllunio, 
tynnwyd y seddau ymaith a’u gwerthu. Fe’u disodlwyd 
gyda chadeiriau pan ofynnodd yr Eglwys Gadeiriol 
am gymorth y fenter gymdeithasol leol, Reseiclo, i 
dynnu a pharatoi’r seddau i’w gwerthu. Mae eu disodli 
gyda chadeiriau wedi gwneud y lle yn llawer mwy 
hyblyg a defnyddiol at wahanol ddefnyddiau addoli a 
chymunedol. Adferwyd y lle hynafol i rywbeth tebyg 
i’w hymddangosiad gwreiddiol - gan ddatgelu ei 
harddwch llawn am y tro cyntaf ers cof gan roi modd 

o fyw newydd iddo ar yr un pryd. Un weithred  
ddi-oed oedd dod yn un o eglwysi Casnewydd sy’n 
agor eu drysau a’u calonnau i groesawu pobl ddigartref 
y ddinas o’r strydoedd. Cynigiant swper a diod boeth, 
gwely diogel, cynnes am y nos, nwyddau ymolchi, 
brecwast yn y bore a gwir gyfeillgarwch yn ystod 
misoedd oeraf y gaeaf. Bydd unrhyw adeilad mor hen 
ac amrywiol ei bensaernïaeth â’r Eglwys Gadeiriol 
angen gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio parhaus. 
Diolch i grant gan y Llywodraeth, aeth gwaith yn 
ei flaen ym mis Chwefror i helpu trwsio to Capel y 
Santes Fair. Wedi misoedd o  sgaffaldiau helaeth yn 
tra-arglwyddiaethu’r ochr allanol, cwblhawyd y gwaith 
cymhleth erbyn diwedd yr haf.

O fewn yr Esgobaeth ehangach, ffurfiwyd Grŵp 
Cyfrifoldeb Cymdeithasol newydd o wirfoddolwyr 
o drawstoriad o’n heglwysi gyda Mike Nasburn 
fel y cadeirydd newydd. Yn ogystal, cryfhawyd y 
cysylltiadau gyda’n gefell Esgobaeth yn Highveld, De 
Affrica trwy waith parhaus y Grŵp Cyswllt Esgobaethol 
a thrwy ymweliad yr Esgob Richard, y Deon Lister a’r 
Archddiacon Ambrose â Highveld yn ystod 2016.
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Trysor

Ymdrech i ddiogelu cyfanrwydd y cread a chynnal ac 
adnewyddu bywyd y ddaear… 

ac nid oes rhaid iddo gostio’r ddaear! Mae Bwrdd Eiddo’r 
Esgobaeth yn ymwybodol bob amser o bryderon yr amgylchedd, 
cadwraeth ynni ac effeithlonrwydd. Ffitiwyd boeler bio-más yn 
Ficerdy Llandeilo Gresynni ac mae bellach yn creu incwm i’r 
Esgobaeth trwy Gynllun Cymhelliad Gwres Adnewyddadwy’r 
Llywodraeth. Mae gosod solar ffotofoltaig yn Ficerdy Maendy yn 
cynnwys uned sy’n dargyfeirio trydan a grëwyd yn uniongyrchol 
i’r systemau dŵr poeth, gyda’r bwriad o ostwng y defnydd o drydan a chreu incwm i’r Esgobaeth. Rydym yn 
gweithio’n barhaus ar wella gradd Perfformiad Ynni ein tai o fewn yr holl atgyweiriadau cynlluniedig.

Mae ein stiwardiaeth o bopeth y mae Duw’n ei rhoi’n 
cynnwys ein hadnoddau ariannol hefyd. Mae sawl ffactor 
a llawer o waith caled wedi cyfrannu at sefyllfa ariannol 
sy’n gwella i’r Esgobaeth yn ystod 2015 ac mae haelioni 
aelodau a chymwynaswyr yr eglwys wrth wraidd hyn.  
Mae gan yr eglwysi yn yr Esgobaeth rai o’r lefelau cryfaf 
o ran rhoi bwriadedig a rhoi rhodd mewn ewyllys yn yr 
Eglwys yng Nghymru ac mae llawer wedi ymgymryd 
â mentrau stiwardiaeth yn ystod y flwyddyn er mwyn 
annog haelioni ymhellach trwy roi. Roedd digwyddiad 
Brecwast blynyddol y Trysorydd yn llwyddiant ysgubol a 
bydd yn cael ei ehangu a’i ddatblygu ymhellach yn 2017 
ac yn cael ei gynnig ar y cyd ag Esgobaeth Llandaf lle 
bydd amrywiaeth eang o sesiynau gweithdy ar gael.

Ffocws gwaith yr Adran Gofal Eglwysi yw stiwardiaeth 
y 184 o adeiladau eglwys ar draws yr esgobaeth. Mae’r 
Swyddogion Gofal Eglwysi wedi ymweld â llawer o’r 

eglwysi hyn, gan gwrdd ag aelodau lleol i roi cyngor 
ar atgyweiriadau, gwelliannau, ail-archebu, y broses 
ymgeisio am ganiatâd a llawer mwy.  Un prosiect mawr 
oedd y gwaith o gynnal Arolwg Adeiladau Eglwys yr 
Esgobaeth, a ddyluniwyd i fwydo gwybodaeth glir a 
chryno i broses Datblygu Ardal yr Offeiriadaeth. Mae’r 
esgobaeth yn dangos y ffordd hefyd o ran uwchlwytho 
gwybodaeth hanfodol i gronfa ddata newydd Cofnodion 
Treftadaeth yr Eglwys, a fydd maes o law yn arf 
allweddol i gyflwyno proses ymgeisio am ganiatâd 
ar-lein. Mae cau nifer o adeiladau eglwys yn ystod y 
flwyddyn wedi arwain at waith ychwanegol sylweddol 
i’r ‘Pwyllgor Eglwysi’ newydd ei ffurfio (cyfarfod ar y cyd 
â grŵp Datblygu Ardal yr Offeiriadaeth). Mae gwaith 
hyrwyddo o’r newydd o grantiau eglwysi a mynwentydd 
esgobaethol wedi arwain yn sylweddol at fwy o 
geisiadau am gymorth ariannu ar gyfer ystod eang o 
brosiectau adeiladu ar draws yr Esgobaeth ac yn ogystal, 
mae swyddogion wedi gweithio gyda nifer o brosiectau 
arfaethedig, graddfa fawr, wedi’u hariannu gan y ‘Loteri 
Treftadaeth’, gyda chanlyniadau llwyddiannus.
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Gweddi Esgobaeth Mynwy

Duw, a Thad pob un ohonom, rwyt ti wedi plannu 
Newyddion Da dy gariad yng nghymunedau 
ffydd ein Hesgobaeth.

O gael dy Ysbryd ar waith ynom ni, gad i ni 
dyfu’n gryf yng Nghrist er mwyn i’n bywydau 
o ddefosiwn a gwasanaeth allu datgelu grym 
dy gariad i’th byd, cariad sy’n gallu gwneud 
llawer mwy nag y gallwn ni ofyn amdano neu ei 
ddychmygu; trwy Iesu Crist ein Harglwydd.

Amen

Gwyngalchu yn Sant Sannan, Bedwellty



Sylwadau ar y gyllideb
Cyfridoleb Bwrdd Cyllid yr 
Esgobaeth (BCE) yw darparu 
adnoddau cynaliadwy ar gyfer 
cenhadaeth ac offeiriadaeth ein 
Hesgobaeth. Clustnodir dros 80% o 
wariant BCE i gost yr offeiriadaeth 
ac wrth i incwm y BCE ostwng yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf, felly 
hefyd nifer y clerigwyr a delir.

Fe welwch o’r llun fod prif 
ffynonellau incwm BCE yn dod 
o Gyfran yr Offeiriadaeth a Grant 
Bloc y Corff Cynrychioliadol. 
Mae’n galonogol bod yr incwm 
o’r gyfran wedi gwella’n sylweddol 
yn 2015/16 gyda mwyafrif helaeth 
y plwyfi’n talu cyfran trwy archeb 
sefydlog ac yn elwa ar gynllun 
newydd Cyfran yr Offeiriadaeth.

Ychwanegwyd at incwm 
y BCE o 2015 i 2017 gyda 
£500,000 ychwanegol, fel 
Cronfa Drawsnewid, o Gorff 
Cynrychioliadol yr Eglwys yng 
Nghymru, i gefnogi Ardaloedd yr 
Offeiriadaeth  gyda chronfeydd 
ychwanegol ar gyfer gofal 
eglwysi, canolfannau gweinyddu, 
hyfforddiant, rhaglenni stiwardiaeth 
a sefydlu gwahanol fathau o 
offeiriadaeth (lleyg, arloeswr, plant, 
ieuenctid a theulu).

Mae’n bwysig, erbyn diwedd 
y cyfnod trawsnewid, y bydd 
Ardaloedd Offeiriadol yn dod yn 
fwy hunan-gynhaliol ac yn gallu 
parhau â’u datblygiad eu hunain 
gyda llai o allu ar gael gan y Tîm 
Cefnogi Esgobaeth a fydd yn llai 
o ran niferoedd o ganlyniad i’r 
cyfyngiadau ar y gyllideb.

Dr Paul Glover

Hydref 2016
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Cadw’r glaswellt i lawr yn San Pedr, Blaenafon

Gorymdaith gŵyl y saint Julius ac Aaron yng Nghasnewydd
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O ble fydd ein harian  
yn dod yn 2017?

Ble fydd ein cyllideb yn  
cael ei gwario yn 2017?

Mae Bwrdd Cyllid Esgobaeth Mynwy yn gwmni 
cofrestredig yng Nghymru a Lloegr. 

Rhif y Cwmni: 00182863

Elusen gofrestredig: 232841

Monmouth.churchinwales.org.uk

Facebook: MonmouthDiocese

Twitter: MonmouthDCO

Cyfran yr 
Offeiriadaeth

£2.10 miliwn

Cronfa 
Drawsnewid

£160,000

Buddsoddi ac 
Incwm Arall

£120,000

Grant Bloc y CC

£940,000

Yr Offeiriadaeth

£2.72 miliwn

Cymorth Ardal 
yr Offeiriadaeth

£240,000

Llywodraethu a 
Chyfathrebiadau

£200,000

Trawsnewid

£160,000

Incwm 

Gwariant


