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      Ein normal arferol—am y tro! 

Cydymffurfio â’r  rheolau 
ymbellhau yn yr eglwys 

….a chadarnhad ein 
ffydd yn harddwch yr 

allor ar                            
Sul y Diolchgarwch 



Tud 2 Cloch Dewi 

 Cysylltiad Eglwys Dewi Sant â Bromley         Barbara Morgan 

Rwy wedi parhau i gadw mewn cysylltiad â Tegwen Morris a fu’n aelod o Eglwys Dewi Sant ynghyd â’i 
chwaer Elinor yn y pumdegau a’r chwedegau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derbyniais y llun yma gan Tegwen yn ystod yr haf. Daw’r wraig sy’n dal y gannwyll o Gaerdydd 
yn wreiddiol, ac mae hi am fynd i’r weinidogaeth. Bu hi’n aelod yn City Temple yn y ddinas ac er 
iddi gael ei bedyddio yno, nid yw hynny’n gymwys â bedydd yn yr eglwys Anglicanaidd. Fel 
canlyniad gorfu iddi gael ei “hail-fedyddio” - a dyma i chi hanes diddorol. Pan ddaeth yr adeg i 
ddŵr gael ei arllwys dros ei phen (rwy’n credu), doedd neb yn gallu dod o hyd i unrhyw beth i godi 
dŵr o’r fedyddfaen. Yna fe gofiodd Tegwen fod ganddi gwpan yn ei bag!! Ond beth oedd yn 
rhyfeddol oedd bod y cwpan yn un hen, gydag ochrau syth, a logo Eglwys Dewi Sant ar ei ochr!  
Fel yr eglurodd yn ei hanerchiad, bwriad y wraig oedd iddynt ddefnyddio’r cwpan oherwydd ei 
gysylltiad â’i dinas enedigol. 
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Mae eglwys fechan Seizh Sant (Saith Sant) yng 
ngogledd Llydaw wedi ei chysegru i saith llanc 
Cristnogol a gladdwyd yn fyw mewn ogof ger Effesus yn 
nghyfnod erledigaeth gwrth Gristnogol yr Ymerawdr 
Decius (249-51), ond a ddarganfuwyd yn fyw pan 
agorwyd yr ogof ddwy ganrif yn ddiweddarach. Cânt eu 
hadnabod fel Saith Cysgadur Effesus. Y cyswllt rhwng 
eglwys Seizh Sant a’r ogof ger Effesus yw’r ffaith fod yr 
eglwys yn ymgorffori cromlech (dolmen) a godwyd 
ganrifoedd cyn Crist sydd, o fynd i mewn iddi, yn 
ymdebygu i ogof. Yn ddiddorol iawn, mae traddodiad 

tebyg i hanes y Saith Cysgadur yn Islam hefyd. Yn y 
Coran (Surah 18) mae hanes am ‘bobl yr ogof’. Llanciau 
yn wynebu erledigaeth yw’r rhain a chawsant loches 
mewn ogof lle syrthiasant i drwmgwsg maith a barodd 
am dros ddwy ganrif cyn deffro a dod o’r ogof yn fyw. 
Mae’r ddwy stori mor debyg nes peri llawer i gredu mai’r 
un stori yw hi, ond nid oes unfrydedd ar hynny. 

Nid yw’r hanes yn y Coran yn hollol bendant ar nifer y 
cysgadwyr: awgrymir tri neu bump neu saith. Hefyd, yn 
ychwanegol at y llanciau, yr oedd ci yn yr ogof yn ôl y 
Coran. Sut bynnag, un elfen sydd yn gyffredin yn y ddwy 
stori yw’r syndod a achoswyd pan fentrodd y llanciau, 
wedi iddynt ddeffro, allan i’r dref i brynu bwyd gydag 
arian oedd dros ddwy ganrif oed. 

Un o draddodiadau crefyddol hyfryd Llydaw yw’r Pardon, 
sef offeren a gorymdaith i ddathlu Gŵyl Mabsant y plwyf. 
Yn draddodiadol 27 Mehefin yw Gŵyl y Saith Cysgadur 
a bydd Seizh Sant yn cynnal Pardon. Yr hyn sydd yn 
unigryw am y Pardon yw ei fod yn agored i Gristnogion a 
Mwslemiaid fel ei gilydd.  

 

 Saith Sant [Rhan 2]                                  Gwynn Matthews 

Y tro cyntaf i mi fod yn bresennol yn Pardon Seizh 
Sant oedd Mehefin 1963, a gallaf ddweud na fum i 
erioed, cynt na wedyn, mewn gwasanaeth mor 
anghyffredin. Yn hytrach na dilyn y litwrgi Lladin 
Rhufeinig, cafwyd caniatad i ddefnyddio litwrgi 
Groegaidd eglwysi’r dwyrain. Yr oedd yr emynau 
a’r caniadau mewn Lladin, Ffrangeg a Llydaweg. Y 
peth hynotaf fodd bynnag oedd presenoldeb 
immam a gafodd gyfle yn ystod y gwasanaeth i 
weddïo mewn Arabeg. Tu allan i’r eglwys yr oedd 
stondin yn cynnig pob math o ddanteithion o 
Moroco. 

Cerfluniau o’r Saith Cysgadur gyda Mair a’r 
Plentyn Iesu tu mewn i’r gromlech. 

 

Yn ystod rhyfel cartref Iwgoslafia yn nawdegau’r 
ugeinfed ganrif yr oedd bri ar Pardon Seizh Sant 
am ei fod yn cyfuno traddodiadau crefyddol y 
Croasiaid, y Serbiaid a’r Bosniaid. Erbyn hyn, 
ciliodd y bri hwnnw a llawer o’r traddodiadau 
blaenorol, ond erys Seizh Sant yn llecyn 
tangnefeddus, a saif yr eglwys fach ar dir a fu’n 
gysegredig ers gwawrddydd gwareiddiad. 

 

 

 Arwydd ffordd yn dangos cyfeiriad Seizh 

Gwynn y tu mewn 
i’r gromlech 



Yr Hen Ficer a Beibl 1620 a Beibl Bach 1630   Parch Dyfrig Lloyd 

“Rheol gymwys i’n trwsiadu 

Ydyw’r Gair, ac athro i’n dysgu” – Yr Hen Ficer 

 

Eleni yr ydym yn dathlu 400mlwyddiant cyhoeddi 
Beibl 1620.  Diwygiad Dr John Davies, Mallwyd ar 
gomisiwn Esgob Llanelwy, Richard Parry o Feibl 
Esgob William Morgan a gyhoeddwyd yn 1588 yw’r 
Beibl hwn.  Dyma’r Beibl a fu’n sylfaen gadarn i 
ffydd y Cymry, a’r iaith Gymraeg am bron i bedwar 
cant o flynyddoedd ac yn “sail i lenyddiaeth 
Gymraeg y cyfnod modern”.  Ni allwn danbrisio ei 
ddylanwad arnom fel cenedl.  Yn anffodus, mae’r 
Coronafeirws, i raddau helaeth, wedi rhoi taw ar y 
dathliadau. Er hyn, fe lwyddodd nifer ohonom i fynd 
i wrando ar ddarlith yr Athro Ceri Davies a 
drefnwyd gan Gymrodorion Caerdydd a hefyd y 
gwasanaeth cenedlaethol a gynhaliwyd yn 
Nhabernacl yr Ais i ddathlu’r 400mlwyddiant cyn y 
cloi mawr a ddaeth braidd yn ddi-rybudd.  Er 
gwaethaf cyfyngiadau’r clo, yr ydym yn Eglwys 
Dewi Sant wedi llwyddo, fel y cynlluniwyd, i 
ddarllen llithoedd yr Hwyrol Weddi o’r hen 
gyfieithiad ar yr ail Sul o bob mis gan ddefnyddio 
ein podlediadau.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beibl 1620  

Pan gyhoeddwyd y Beibl diwygiedig yn 1620, 
roedd yn gyfrol fawr, hardd a chywrain, maint “ffolio 
mawr” i’w osod ym mhob eglwys blwyf yng 
Nghymru a rhannau o Esgobaeth Henffordd ble yr 
oedd y Gymraeg yn cael ei defnyddio’n naturiol.  
Nid llyfr ar gyfer y cartref oedd hwn.  Gwrando ar y 
Beibl yn cael ei ddarllen yng ngwasanaethau’r 
Eglwys y byddai’r mwyafrif – a dyna fyddai eu 
hunig gyfarfyddiad â chynnwys y Beibl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beibl 1620 – Maint ffolio mawr  

 

Yn un o’i gerddi, anogodd yr Hen Ficer (Rhys 
Prichard 1579 – 1644) ei blwyfolion i wrando’n astud 
ar y llithoedd o’r Beibl yn ystod gwasanaethau’r 
eglwys ar y Sul.   

  

Gwrando’r gair yn dra awyddus, 

Derbyn hwn i’th galon garcus 

Na ad i’r brain a’r fall ei ‘sglyffied (ysglyfaethu)  

Nes ei ffrwytho ar ei ganfed. 

 

Gochel edrych hwnt ac yma, 

Gochel gysgu na chwedleua, 

Ond gwna naill ai prudd weddïo 

Gwrando’r gair, neu fynd oddi yno. 

 

Roedd yr Hen Ficer yn ddi-flewyn ar dafod yn ei 
ymadrodd, ac fe osododd bwyslais mawr ar y gwaith 
o wrando ar yr ysgrythur yn cael ei darllen wrth 
addoli.  Ond i’r Hen Ficer, fel i nifer o arweinwyr yr 
eglwys yn ei ddydd, roedd hyn yn annigonol.  Yn 
ganolog i’r Diwygiad Protestannaidd oedd y dyhead 
am roi’r Beibl yn nwylo’r werin ac i bawb gael rhwydd 
hynt i’w ddarllen yn eu mamiaith.  Gan fod “yr 
Ysgrythur Lân yn cynnwys pob peth angenrheidiol i 
Iachawdwriaeth” (Erthygl VI – y Deugain Erthygl 
Crefydd namyn Un) fe gredai yntau yn angerddol, fel 
ei gyfoedion, mai llyfr i bawb oedd y Beibl ac y dylai 
pawb gael rhwydd hynt, nid yn unig i wrando arno yn 
cael ei ddarllen, ond hefyd feithrin y gallu i’w ddarllen 
drostynt ei hunain.   
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Dywed yr Hen Ficer wrthym: 

 

Heb y Gair ni ellir ‘nabod 

Duw na’i natur, na’i lân hanfod 

Na’i Fab Crist, na’r Sanctaidd Ysbryd 

Na rhinweddau’r Drindod hyfryd.  

 

Nid llyfr i’w gadw’n ddiogel wedi’i gadwyno i’r 
ddarllenfa mewn eglwys oedd y Beibl, ond llyfr a 
ddylai fod yng nghartref pob un.  Ond, roedd dau 
rwystr mawr i’r weledigaeth hon.  Yn gyntaf, ychydig 
oedd y nifer o Feiblau a argraffwyd yn 1620 a chan 
fod y rhain yn fawr ac yn gywrain, roeddent yr rhy 
ddrud i’r mwyafrif eu prynu.  Yn ail, roedd y mwyafrif 
o’r boblogaeth yn anllythrennog. 

 

Daeth dau o Gymry Llundain, dau ŵr busnes 
llwyddiannus, sef Syr Thomas Myddelton a Rowland 
Heylin i’r adwy i ariannu argraffiad llawer llai ei faint a 
mwy fforddiadwy o’r Beibl yn 1630.  Caiff yr argraffiad 
hwn ei adnabod fel y Beibl Bach, a werthid am goron.  
Holl ddiben yr argraffiad hwn oedd rhoi’r cyfle i bob 
cartref fod â chopi o’r Beibl fel y gellid ei ddarllen ar yr 
aelwyd.  Dyma a ddywed y rhagymadrodd i’r Beibl 
Bach: “Ni wasanaetha yn unig [adael y Beibl] yn yr 
Eglwys, fel gŵr dieithr, ond mae’n rhaid iddo drigo yn 
dy ‘stafell di, tan dy gronglwyd dy hun.  Ni wasanaetha 
i ti ei gyfarch ef bob wythnos, neu bob mis, mal yr wyt 
ti ond odid yn arfer o gyrchu i’r Eglwys; ond mae’n 
rhaid iddo ef drigo gyda thi fel cyfaill yn bwyta o’th 
fara, fel anwylddyn a phen-cyngor it”.  

 

         

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Beibl Bach 1630 

Ar achlysur cyhoeddi’r Beibl Bach, ysgrifennodd 
yr Hen Ficer gerdd sy’n cynnwys 87 o benillion 
o dan y teitl “Cyngor i wrando ac i Ddarllen gair 
Duw”: 

 

Mae’r Bibl bach yn awr yn gyson, 

Yn iaith dy fam, i’w gael er coron; 

Gwerth dy grys cyn bod heb hwnnw, 

Mae’n well na thref dy dad i’th gadw. 

 

Gwell nag aur, a gwell nag arian, 

Gwell na’r badell fawr na’r crochan: 

Gwell dodrefnyn yn dy lety, 

Yw’r Bibl bach na dim a feddi.  

 

Ond mae’n rhaid inni gofio nad arian bach oedd 
coron (pum swllt).  I’r werin yr oedd hyn yn 
arian mawr – pris dafad neu gyfateb i gyflog mis 
i rai.  Ond roedd yr Hen Ficer yn argyhoeddedig 
y byddai’n byw’n gynnil a chynilo (stofi) yn talu 
ar ei ganfed i bawb a fyddai’n gwneud yr 
aberth. 

 

Ni chyst Bibl i ni weithian 

Ddim tu hwnt i goron arian, 

Gwerth hen ddafad a fydd farw 

Yn y clawdd ar noswaith arw. 

 

Mae’n g’wilyddus i bob Cristion, 

Na chlyw arno stofi* coron,                

Ac un mis-gwaith o’i holl fywyd, 

Ynghylch dysgu’r ‘Fengyl hyfryd.  

(* “stofi” o’r Saesneg ‘to stow’ – dodi heibio) 

 

Ond beth am yr ail rwystr mawr, sef 
anllythrennedd y boblogaeth?  Sut oedd 
gorchfygu y rhwystr hwn er mwyn galluogi’r 
bobl i ddarganfod gwirioneddau a chyfoeth y 
Gair drostynt eu hunain os nad oeddent yn 
medru darllen? Roedd yr Hen Ficer yn gweld 
cyhoeddi’r Beibl Bach yn gyfle euraidd i annog 
y werin i fwrw ati i ddysgu’r grefft o ddarllen gan 
fod llyfr gwerth ei ddarllen bellach yn eu 
meddiant.     

 

Moeswch inni bawb rhag gw’radwydd, 

Ddysgu darllain geiriau’r Arglwydd; 

Gan i Dduw ei ddanfon adre’, 

Atom bawb, yn iaith ein mamau.  
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O medr un o’r tylwyth ddarllain 

Llyfr Duw yn ddigon cywrain, 

Fe all hwnnw’n ddigon esmwyth 

Ddysgu’r cwbl o’r holl dylwyth. 

 

Gyda chyhoeddi’r Beibl Bach, enynnodd yr awydd 
ymhlith y werin i ddysgu darllen, ac o fewn canrif 
daeth Griffith Jones, Llanddowror (1684 – 1761) 
a’i ysgolion cylchynol gan gynorthwyo miloedd o 
Gymry i ddarllen y Beibl.  Mor llwyddiannus oedd 
y fenter hon, erbyn canol yr 18fed ganrif, yr oedd 
Cymru yn un o’r ychydig wledydd yn Ewrop â’r 
mwyafrif o’r boblogaeth yn llythrennog.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Griffith Jones, Llanddowror.  

 

A ninnau eleni yn dathlu 400mlwyddiant 
cyhoeddi’r Beibl a enynnodd yr awch i 
genedlaethau ddysgu darllen, mae’n anodd credu 
ein bod bellach yn genedl anllythrennog yng 
nghynnwys y Beibl.  Mae ein hiaith, ein 
hymadrodd, ein llenyddiaeth, ein ffydd a’n 
gwydnwch fel cenedl yn dlotach oherwydd y 
ddiffyg hwn.  Efallai bod yr argyfwng presennol 
wedi gwneud i bob un ohonom ailedrych ar ein 
bywydau a pheri inni fynd yn ôl i ddrachtio o’r 
ffynnon gan ddod o hyd o’r newydd i 
wirioneddau’r Gair.   Yng ngeiriau’r Hen Ficer: 

 

Gw’radwydd tost sydd i’r Brutaniaid, 

Fod mewn crefydd mor ddieithriaid, 

Ac na ŵyr eu canfed ddarllain 

Llyfyr Duw’n eu hiaith eu hunain.  

 

Felly gallwn ddysgu ‘nabod 

Y Gwir Dduw, a’i ofni’n wastad, 

Ac o’i nabod, a’i wir ofni, 

Fe ry ddidranc fywyd inni. 

 

Duw, rho ras a grym i Gymru 

‘Nabod Duw, a’i wir wasnaethu; 

Crist a nertho bob rhai’ ddarllain 

Llyfyr Duw’n eu hiaith eu hunain.  

Bwrdd hyfryd  diolchgarwch cartre’ 

gan Margaret Le Grice 
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Annwyl Gyfeillion, 

Ysgrifennaf y llythyr hwn ar ddechrau’r ail gyfnod 
clo i’r mwyafrif ohonom.  Er nad yw’r clo yma mor 
gaeth â’r un cyntaf, eto mae’n teimlo fel cam yn ôl, 
a hynny ar ôl ysbaid bach yn ystod mis Awst pan 
oedd ‘normal newydd’ yn dechrau sefydlu ei hun.  
Dydy’r mwyafrif o’n hen arferion bellach ond 
atgofion, ac yr ydym i gyd wedi addasu ein 
bywydau gorau y gallwn i fyw o fewn i’r 
cyfyngiadau angenrheidiol sy’n rheoli bron pob 
agwedd o’n bywydau. 

Fel Ficer, wrth gwrs, un o’m prif ddyletswyddau yw 
sicrhau bod addoliad yr eglwys yn parhau, ac 
mae’n fraint i mi gael eich gwasanaethu wrth 
gynnig addoliad trwy gyfrwng y daflen wythnosol 
a’r ddau bodlediad a ddarlledir ar y Sul.  Bellach 
mae addoli ar yr aelwyd wedi dod yn rhan annatod 
o’r Sul.  Da yw dweud hefyd, trwy gefnogaeth y 
wardeniaid ac aelodau eraill y Cyngor Plwyfol 
Eglwysig, bod drysau Eglwys Dewi Sant wedi agor 
ar gyfer cynnal gwasanaethau cyhoeddus 
ddechrau mis Awst.  Hoffwn fanteisio ar y cyfle i 
ddiolch i bawb a ddaeth ynghyd i helpu gyda’r 
gwaith o lanhau yr eglwys yn drylwyr a gosod 
popeth yn ei le er mwyn ailgychwyn ein 
gwasanaeth ar y Sul yn ddiogel gan ddilyn y 
canllawiau ymbellhau cymdeithasol yn ofalus.  
Hefyd, hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi 
gwirfoddoli i lanhau yr eglwys ar foreau Mercher.  
Mae’r gwaith hwn yn hanfodol ac yn ein caniatáu 
ni i gynnal ein gwasanaeth ar y Sul.  Gwn fod yr 
ymdrech a’r ymroddiad yn fawr, yn  enwedig o 
ystyried mai un gwasanaeth a gynhelir ar y Sul ag 
oddeutu dwsin o bobl yn bresennol.  Ond mae’n 
bwysig bod y cyfle yno i bawb sy’n gallu dod 
ynghyd i addoli.  Heb bobl i ymgynnull ynddo, mae 
adeilad eglwys yn colli ei bwrpas ac yn colli ei 
naws fel tŷ gweddi.       

Wrth gwrs, mae’r gwasanaeth ar y Sul yn yr 
eglwys yn wahanol iawn bellach.  Profiad rhyfedd i 
mi yn EDS yw addoli heb ganu a ninnau yn eglwys 
sy’n mwynhau canu.  Hefyd, mae gweld pawb yn 
eistedd ar wahân fel cyrents mewn teisen lap yn 
gwisgo mygydau yn ystod y gwasanaeth, yn 
gwneud i’r eglwys deimlo ychydig yn glinigol.  Ond 
wedi dweud hynny, mae naws wresog ac addolgar 
yn perthyn i’r gwasanaeth syml hwn ar lafar, ac 
mae’r gweddïau a offrymir yn yr eglwys, ynghyd 
â’r gweddïau a offrymir ar yr aelwydydd, i gyd yn 
dod ynghyd yn un weithred o addoliad teulu 
Eglwys Dewi Sant.  Cawn ein huno yn ein 
gweddïau.  Hefyd, ers agor ein drysau cynhaliwyd 
un angladd ac un briodas ac mae’n hyfryd gweld 
adeilad yr eglwys yn agored ac yn cael ei 
ddefnyddio i nodi digwyddiadau mawr a phwysig 
bywydau ein cyd-blwyfolion.   

 

Ni wybu yr un ohonom 
am faint fydd yr argyfwng 
hwn yn para, ond un o’r 
heriau mawr i ni fel 
eglwys wrth i ni wynebu’r 
misoedd nesaf yw 
sicrhau nad ydym yn 
dieithrio oddi wrth ein 
gilydd fel cyd-blwyfolion.  
Dwi’n siŵr fod dros chwe mis wedi mynd heibio 
ers i’r mwyafrif ohonom weld ein gilydd.  Yn 
wahanol iawn i’r mwyafrif o eglwysi plwyf, yr 
ydym yn eglwys sydd ar wasgar – dydyn ni ddim 
yn byw drws nesaf i’n gilydd, ac eithriad yw 
digwydd i ni daro ar ein gilydd tra’n siopa neu 
wrth fynd am dro.  Felly, gaf i eich annog chi i 
gyd, wrth inni wynebu’r gaeaf, i wneud pob 
ymdrech i gadw mewn cysylltiad a chadw ein 
cymuned ynghyd, fel y gallwn ni oll fod yn gefn 
ac yn gymorth i’n gilydd yn ystod y tymor sydd 
o’n blaenau.  Os oes gennych unrhyw syniadau 
am ddigwyddiadau y gallwn eu cynnal, efallai 
dros Zoom, i helpu i dorri ar undonedd y 
nosweithiau hir, mae croeso i chi gysylltu â mi. 

Boed i eiriau Sant Paul fod yn arwyddair i ninnau 
yn ystod y misoedd nesaf: “Calonogwch eich 
gilydd, ac adeiladwch bob un ei gilydd – fel, yn 
wir, yr ydych yn gwneud”. I Thesaloniaid 511 

 

Gyda phob bendith, 

 

Dyfrig.  

  

Colofn y Ficer 
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Tud 8                            Cloch Dewi 

Haf anghyffredin aelodau EDS! 

I bob pwrpas cawsom ein cyfyngu o ran dewis mannau gwyliau eleni, ond llwyddodd aelodau Eglwys 
Dewi Sant i fynychu cymaint o leoliadau hyfryd yma yng Nghymru a dros y ffin (tra roedd caniatad iddynt 
wneud!). 

Dyma ddetholiad o’r lluniau a gymerwyd ganddynt, gan hel atgofion o ddyddiau difyr a melys. 

Traeth Barafundle, Sir Benfro.  

Llun: Wyn Mears 

Harbwr Charlestown, Cernyw 

Llun: Gaynor Williams 

Camlas ger Manceinion   Llun: Beti Davies 

Traeth Monknash. Llun: Shan Morgan 



                                                         Tud 9 Cyfrol 7 Rhif 1                                                                                                                                                                                  Tud 9 

Llyn Llangors  Llun: Dawn King 

Traeth Porthdinllaen. Llun: Mairlys Davies 

Machlud dros Fae Aberteifi. Llun: Beti Davies 



Oherwydd cyfyngiadau COVID, cynhaliwyd Cynhadledd yr Esgobaeth eleni dros Zoom, gyda mwy na 
200 o unigolion yn cymryd rhan.  Rhannwyd y gynhadledd yn ddwy sesiwn, un ar nos Iau 25 Medi a’r 
llall ar fore Sadwrn 27 Medi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nos Iau 25 Medi  

Dechreuodd y gynhadledd gyda’r Esgob yn gweinyddu’r Cymun Bendigaid yn ei chapel personol yn 
Llys Esgob. 

Prif eitem y sesiwn oedd cyflwyniad Cadeirydd Pwyllgor Cyllid yr Esgobaeth, Mr Michael Lawley.  
Pwysleisiodd fod yr Esgobaeth yn gweithio tuag at fantoli’r gyllideb o fewn y pum mlynedd nesaf 
oherwydd bod diffyg ariannol o £600,000 y flwyddyn ers nifer o flynyddoedd ac nad oedd hyn yn 
gynaliadwy yn yr hir dymor.  

Wrth gwrs, mae eleni wedi dod â heriau annisgwyl i’r esgobaeth, yn enwedig yng ngholledion ei 
buddsoddiadau oherwydd y pandemig.  Mae holl egni’r Bwrdd Cyllid wedi’i gyfeirio tuag at gefnogi 
plwyfi wrth iddynt geisio goroesi’r cyfnod anodd hwn.  Hefyd, bu’n rhaid i’r bwrdd wneud arbedion 
ariannol; gwnaethpwyd hyn trwy leihau’r swyddfa a thrwy beidio â phenodi offeiriaid i blwyfi gwag.  
Diolchwyd i’r plwyfi am eu gwydnwch ac am bob ymdrech a wnaed ganddynt i dalu eu cyfran blwyf.  
Fel y gwelwch, y mae rhan helaeth o gyllid yr esgobaeth yn cael ei wario ar gynnal y weinidogaeth 
leol.    

 
Nodwyd hefyd lwyddiant yr Esgobaeth yn ei chais i gronfa Efengylu’r Eglwys yng Nghymru am swm o 
£3m.  Bydd yr arian hwn yn cael ei ychwanegu at y £3m a ryddhawyd o gronfa wrth gefn yr 
Esgobaeth i greu £6m er mwyn gwireddu’r weledigaeth “Lle mae Ffydd yn Cyfrif”.  Mae cyrraedd y 
bobl sydd o dan 30mlwydd oed yn ganolog i’r weledigaeth ac fe wneir hyn gyda chymorth yr Eglwys 
Adnoddau newydd (Citizen Church) a hefyd trwy gyflogi gweithwyr ysgolion ac ysgogyddion i helpu 
plwyfi yn eu cenhadaeth.    

Mae modd gweld y cyflwyniad llawn ar gyllid yr Esgobaeth trwy ddilyn y ddolen isod.  

Mae Haelioni’n Cyfrif  

Cafwyd cyflwyniad hefyd gan yr Eglwys Adnoddau newydd (Citizen Church) a lansiwyd ar ddechrau  
mis Medi.  Mae modd gwylio’r fideo Youtube trwy ddilyn y ddolen hon CitizensChurch  

Incwm 2020 Gwariant 

Cyfran Blwyf £4.2m Cynnal y Weinidogaeth £4.8m 

Grant o Gorff Llywodraethol yr 
Eglwys yng Nghymru 

£1.5m Cefnogi Plwyfi £0.6m 

Incwm o fuddsoddiadau £0.2m Grantiau £0.2m 

Incwm arall £0.2m Cynnal Persondai ac 
Adeiladau 

£0.8m 

    Gweinyddiaeth a 
Chyfathrebu 

£0.2m 

Cyfanswm £6m Cyfanswm £6.6m 

Cynhadledd yr Esgobaeth 2020                           Y Ficer 
Tud 10                            Cloch Dewi 

https://llandaff.contentfiles.net/media/documents/DBF_report_2019-20.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NsODr4A04tE
file:///C:/Users/Wyn/Documents/DewiSant/Cloch Dewi/2020/Hydref 2020/Amgrymiadau Cloch Dewi Hydref 2020.docx


Blwyddyn y Bererindod  

Gofynnwyd beth fyddai’n digwydd i Flwyddyn y Bererindod yn dilyn cyfyngiadau’r Cloi Mawr.  

Atebwyd trwy ddweud nad oedd bwriad i aildrefnu’r digwyddiadau ar gyfer y flwyddyn nesaf a bod 
eleni wedi bod yn bererindod i ni i gyd.  

Dydd Sadwrn 27 Medi 

Thema’r Gynhadledd ar y dydd Sadwrn oedd “Gwireddu’r Weledigaeth”.  Daeth cynnwys y sesiwn 
yma yn dipyn o syndod i nifer ohonom.  Cawsom ein hatgoffa o Arolwg yr Eglwys yng Nghymru a 
gyhoeddwyd yn 2012.  Cymeradwywyd argymhellion yr Arolwg gan y Corff Llywodraethol yn 2013 a 

chytunwyd i’w gweithredu.  Yn ganolog i’r Arolwg oedd yr argymhelliad pellgyrhaeddol o “newid y 
ffordd mae’r Eglwys yn ymarfer ei gweinidogaeth trwy ad-drefnu’r ddarpariaeth leol ar sail 
Ardaloedd Gweinidogaeth gyda thimau o weinidogion lleyg ac ordeiniedig yn gweinidogaethu ar 
ffurf model cydweithredol”.  Mae hyn yn wahanol iawn i’r model traddodiadol yr ydym yn gyfarwydd 
ag e, sef un eglwys neu grŵp o eglwysi ac un offeiriad, wardeniaid a Chynghor/au Plwyfol Eglwysig.   

Yn ei hanerchiad llywyddol, dywedodd yr Esgob ei bod yn credu’n angerddol mewn gweinidogaeth 
blwyf, a gwaith yr eglwysi lleol, a bod Ardaloedd Gweinidogaeth yn ffordd o sicrhau bod 
gweinidogaeth yr eglwys leol yn parhau i’r dyfodol, a hynny yn wyneb gostyngiad yn y nifer sy’n 
mynychu’r eglwysi ar y Sul a hefyd y gostyngiad yn adnoddau dynol a chyllidol yr Eglwys yn 
gyffredinol.  Cymharodd yr Esgob sefyllfa yr Eglwys â thranc Anghydffurfiaeth yma yn ne Cymru.  
Diben yr aildrefnu pellgyrhaeddol hwn yw sicrhau bod yr Eglwysi mewn gwell sefyllfa i wynebu’r 

heriau hyn a pharhau i gyflawni eu gwaith o wasanaethu eu cymunedau a chyhoeddi neges efengyl 
cariad Crist.  

Cafwyd un cyflwyniad gan leygwr o Esgobaeth Llanelwy ac un arall 
gan Archddiacon Meirionydd, Esgobaeth Bangor yn sôn am y daith hir 
a throellog a gymerodd yr esgobaethau hyn i sefydlu ardaloedd 
gweinidogaeth a symud i fodel newydd o ddarparu gweinidogaeth ar 
draws eu hesgobaethau.  

Dywedodd yr arweinyddiaeth droeon yn ystod y gynhadledd na ddylai’r 
newyddion am yr Ardaloedd Gweinidogaeth fod yn syndod i neb; buont 
ar y gweill am fwy nag wyth mlynedd.  Dywedwyd wrthym fod argyfwng 
COVID 19 wedi prysuro’r angen i fwrw ymlaen â’r gwaith o sefydlu’r 
ardaloedd hyn ar draws yr Esgobaeth a hynny heb eithriad! 

Cyfrifoldeb Ysgrifennydd yr Esgobaeth, Mr Laing, oedd cyflwyno 
“Gwireddu’r Weledigaeth”.  Byddai holl blwyfi’r Esgobaeth yn cael eu 
had-drefnu i ffurfio 29 Ardal Gweinidogaeth a sefydlir yn unedau 

cyfreithlon trwy orchymyn yr Esgob erbyn Ionawr 2022.  Dosbarthwyd dogfen “Llawlyfr ar gyfer 

Ardaloedd Gweinidogaeth” i’r offeiriad a chynrychiolwyr yr Eglwysi ddau ddiwrnod cyn y 
Gynhadledd  Mae’r llawlyfr hwn yn gosod allan y newidiadau mawr a ddaw i weinyddiaeth yr 
eglwysi o dan y gyfundrefn newydd hon (dyma’r tro cyntaf i’r mwyafrif ohonom a oedd yn y 
Gynhadledd weld y manylion hyn).  

Beth am Eglwys Dewi Sant? Datgelwyd, heb unrhyw ymgynghoriad blaenorol, y byddai EDS yn dod 
yn rhan o Ardal Gweinidogaeth “Caerdydd Canolog” a fyddai’n cynnwys Eglwys St Ioan Fedyddiwr 
Canol y Ddinas, Eglwysi Gabalfa a Thremorfa, yr Eglwys Adnoddau newydd (Citizen Church), 
Urban Crofters - y fenter newydd sydd wedi ymgartrefu yn hen eglwys St Anne y Rhath a 
Chaplaniaeth y Brifysgol, sydd yn yr Ardal Weinidogaeth arfaethedig, ond heb fod yn rhan ohoni!  

Gan fod y gynhadledd dros Zoom, nid oedd modd gofyn cwestiynau na mynegi barn ar y fath 
ddatguddiad! Roedd popeth wedi’i lywio’n ofalus iawn iawn, chwarae teg!  
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Tud 12 Cloch Dewi 

Pobl y Plwyf: Ifer Arch 

Ble gest ti dy godi a ble gest ti dy addysg?  

Rwy’n bach o ‘sipsi dosbarth canol’ - fel teulu, rydym 
wedi crwydro o gwmpas y Canolbarth yn sgil swyddi 
Dad - fe’m ganwyd yn y Drenewydd, ond symudom 
(yn ôl) i Dregaron fel teulu cyn i mi ddechrau ysgol 
yn iawn; yna symud i Fachynlleth ac yn hwyrach 
ymlaen i Bennal cyn setlo yng Nghaerdydd. Felly 
roeddwn yn un o ddisgyblion cyntaf Ysgol Gymraeg 
Pen-y-gloddfa, y Drenewydd (adran feithrin!); yna 
mynychu ysgolion cynradd Tregaron a Machynlleth 
cyn cael fy addysg uwch yn y Coleg yn Llanymddyfri 
a mynd i’r Brifysgol yn 
Aberystwyth. 

Pa gof sy gen ti o dy ieuenctid?  

Gwyliau ‘hirfelyn, tesog’ ar fferm 
mam-gu (ochr Mam) yn Ystrad 
Meurig; treulio’r penwythnosau yn 
ceisio helpu ar fferm y teulu (ochr 
Dad) yn Ystrad Fflur; chwarae tu 
fas drwy’r dydd; sawl gwyliau yn y 
fan Mini Clubman neu mewn 
pabell i’r Alban ac yn hwyrach i’r 
Cyfandir (mae Dad yn berson 
hynod o drefnus ac awdurdodol 
ac roedd gan bob un ohonom ein 
swyddi a’n cyfrifoldebau  - ar 
ynysoedd yr Orkney, daeth 
arweinydd Scouts draw atom i’n 
canmol - roedd wedi syfrdanu 
gan ba mor gyflym ac effeithiol yr 
oeddem fel teulu wedi codi’r 
babell; ei ‘dodrefnu’ a chael pryd 
o fwyd yn barod!). 

Fuest ti’n mynychu addoldy 
pan oeddet i'n blentyn?  

Do, eto gwahanol rai - Capel 
Bwlchgwynt yn Nhregaron; Capel 
Maengwyn ym Machynlleth cyn 
mynychu'r Eglwys ym 
Mhenegoes, y tu allan i Fachynlleth (gwasanaethau 
Saesneg yn unig yn yr Eglwys ym Machynlleth); 
Eglwys Pedr Mewn Cadwyni ym Mhennal (eglwys 
unigryw a ficer lliwgar!) ac Eglwys y Coleg yn 
Llanymddyfri (ble bum yn ‘chorister no 1’ (!) ac 
wedyn yn gyfrifol am y gwasanaeth Cymraeg 
wythnosol). 

Pa atgofion sy gen ti o hynny?  

Atgofion o fynychu’r Ysgol Sul yn Maengwyn - 
ystafell o dan y capel; gwasanaethau byr iawn (byth 
pregeth!) ym Mhenegoes; pregethau pryfoclyd ond                             

 

 

ffeithiol-anghywir ym Mhennal a gwisgo lan (naill ai yn 
fy ‘cassock’ a ‘surplice’ fel aelod o’r côr neu  yn fy nillad 
gorau - fy siwtiau cynta’) i fynychu’r Eglwys yn 
Llanymddyfri 

Beth yw dy waith presennol?                                                         
Rwy’n gweithio fel Rheolwr Materion Masnachol, 
Hawliau a Busnes i’r BBC. 

Sut ddest ti i fynychu Eglwys Dewi Sant? 
Penderfynodd Nerys a minnau y byddai’n beth da i’r 
plant fynychu eglwys neu gapel o ran eu datblygiad 

moesol ac roeddem yn dymuno 
mynychu gwasanaethau drwy 
gyfrwng y Gymraeg - felly rhoi 
cynnig ar Eglwys Dewi Sant a 
rhyfeddu at y croeso a’r gymuned 
glos a chartrefol.                                                               

Beth wyt ti’n gwerthfawrogi fwyaf 
am EDS?                                                     
Y gymuned - pobl gyfeillgar, 
groesawgar a pharod eu cymwynas 
- a nifer fawr ohonynt o’r Canolbarth 
neu’r Gorllewin, sy’n gwneud i mi 
deimlo’n gartrefol iawn. 

Rwyt ti’n gadeirydd y Pwyllgor 
Cyllid – pa gyfrifoldeb yw hynny?                                                                                 
Cyfrifoldeb y Pwyllgor Cyllid ac 
Eiddo yw diogeli asedau’r Eglwys 
(sef adeilad yr Eglwys yn bennaf) a 
sicrhau fod gan yr Eglwys yr arian 
a’r adnoddau i gynnal gwaith yr 
Eglwys a’i gweledigaeth.  Rydym fel 
Pwyllgor yn ffodus iawn fod gennym 
drysorydd mor ddiwyd a 
chydwybodol â Rhys sydd yn cadw 
llygad barcud ar gyfrifon yr Eglwys 
ac yn gwneud siŵr fod unrhyw waith 
sydd angen ei wneud yn cael ei 
gyflawni yn drwyadl, ar amser ac am 
y pris gorau phosib.  Mae ein dyled 

yn fawr iddo.  Ein cyfrifoldeb ni fel Pwyllgor yw gosod 
strategaeth o ran amseru ac ariannu unrhyw 
brosiectau mwy sylweddol; sicrhau fod y gwaith cynnal 
a chadw beunyddiol yn digwydd yn amserol ac am 
brisiau rhesymol; fod gennym yr adnoddau a 
chyfleusterau sydd angen arnom fel Eglwys a bod 
gennym yr arian a’r incwm i gynnal ein gweithgareddau 
o ddydd i ddydd a chronfa ‘wrth gefn’ i wynebu heriau’r 
dyfodol.  Fy nghyfrifoldeb i fel cadeirydd yw lliwio’r 
cyfarfodydd a bod ar gael i Rhys os yw’n dymuno 
trafod unrhyw faterion y tu allan i gyfarfodydd rheolaidd 
y Pwyllgor. 

(parhaed ar dud 13, gyferbyn) 

Ifer ar daith yn y bryniau! 



Gwahoddir deunydd ar gyfer y 

rhifyn nesaf erbyn  

Rhagfyr 4ydd 2020           

Cysylltwch â’r Golygydd -  

wyn@wynmears.com 
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MATERION ARIANNOL  
 
Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi ymateb i’r alwad am gyfrannu’n ariannol i’r eglwys yn ystod cyfnod y 
gwaharddiad ac yn arbennig am eich haelioni.  
 
Er bod gwasanaeth yn yr eglwys ar hyn o bryd nid oes casgliad ariannol fel y cyfryw.  Mae ein costau wedi 
gostwng rhywfaint, ond serch hynny, ceir costau angenrheidiol sydd angen eu talu megis y cyfran plwyf, 
yswiriant, nwy a thrydan yn ogystal â chostau eraill yn fisol. Yr ydym yn dibynnu ar gyfraniadau o ’r cynllun 
“Gwadd” ac yn arferol cyfraniadau a roddir ar y plât casgliad o Sul i Sul i gwrdd â’r costau hyn. Rydym yn 
ddiolchgar i bawb sy’n cyfrannu trwy Gwadd yn fisol ac erbyn hyn hefyd yn rhoi yn syth i’n cyfrif banc. 

Os hoffai unrhyw un arall a fyddai fel arfer yn rhoi arian ar y plât casgliad gyfrannu yn ystod y cyfnod hwn, 
neu os hoffai unrhyw un ystyried ychwanegu at eu cyfraniad trwy Gwadd a wnewch chi gysylltu â’r trysorydd, 
Rhys Jones i drafod y gwahanol opsiynau sydd ar gael.  
 
Os nad ydych wedi cael cyfle, ac os hoffech chi wneud cyfraniad, a wnewch chi gysylltu â’r trysorydd i drafod 
y gwahanol opsiynau.  
 
Rhys Jones  
Ffôn: 029 2056 3834       Symudol: 07794897328  
E-bost: rhys.helen.jones@btinternet.com 

(parhad o’r cyfweliad ag Ifer Arch) 

Beth yw’r her fwyaf i gyllid yr Eglwys? 

Mae’r cyfnod clo wedi bod yn ergyd sylweddol i 
incwm yr Eglwys - llai o wasanaethau ac felly llai o 
gasgliadau, dim amlenni melyn a dim cyngherddau 
neu weithgareddau allanol.  Yn ffodus, mae cyflwr yr 
adeilad (diolch i ymdrechion y blynyddoedd diwethaf) 
yn golygu nad ydym yn wynebu unrhyw gostau mawr, 
eithriadol yn ystod y cyfnod anodd hwn ond mae dal 
yn her ‘i gadw’n pennau uwchben y dŵr’ yn ariannol 
(e.e. mae costau megis trydan a nwy; rhentu’r 
argraffydd a chostau cynnal a chadw yn parhau i 
ddisgyn er nad ydym yn defnyddio’r Eglwys gymaint, 
a bydd ein costau yn cynyddu wrth i’r tymor newid).  
Hoffwn felly annog yr aelodau nad sy’n cyfrannu 
trwy’r cynllun gwadd i feddwl am wneud hynny ac i 
bob un ohonom ystyried ac os oes modd i ni gynyddu  
ein cyfraniadau - dros y cyfnod hwn o leiaf.                                                                            

Sut wyt ti a’r teulu wedi ymdopi â’r her o        
Covid 19 a’r cloi lawr? 

Yn weddol ar y cyfan, rwy’n gobeithio.  Roedd y 
misoedd cyntaf yn anodd gyda’r pedwar ohonom 
adre (yr ysgol ar gau yn fendith i Rhydian ond yn ofid 
i Mared) a dim modd gwneud unrhyw weithgareddau 
allanol ychwaith (y plant yn colli eu sesiynau nofio yn 
fawr a minnau fy nosbarthiadau cadw’n heini). 
Trawsnewidiwyd yr ardd a’r lolfa (yn dibynnu ar y 
tywydd) yn gampfa (druan a’r cymdogion!) ac fe 
drodd y trip siopa wythnosol yn ddefod allweddol o 
ran fy iechyd meddwl!  Bellach mae’r sefyllfa yn well 
– y plant yn ôl yn yr ysgol a’r nofio wedi ail-gychwyn – 
ac mae gennym drefn a phatrwm sefydlog o ran 
gweithio o adre a cheisio cynnal bywyd mor ‘normal’  
â phosib.  Yn sicr, rwy’ erioed wedi gwneud gymaint o 
arddio ac rwy’n bles iawn gyda ‘ffrwyth’ fy llafur (y 
lawnt wedi dioddef yn enbyd o’r ymarfer corff ond y 
cynhaeaf llysiau wedi fy siomi ar yr ochr orau).  

Cofiwch gadw mewn cysylltiad – 
cysylltwch â rhywun nad ydych wedi 

cysylltu â nhw eto.   

Ymunwch â theulu What’s App  

Eglwys Dewi Sant  

am sgwrs, diddanwch a’r 
newyddion diweddara am ein 

plwyfolion—cysylltwch â  

Ann Mears 07977 530838 er mwyn 
ymuno â’r criw 



Tud 14 Cloch Dewi 


