Cylchlythyr Cytûn ~ Haf 2017

Effeithiol dros Grist

Fe ddaeth yr hyn y mae Cytûn yn ei
wneud wrth wasanaethu eglwysi ac
enwadau Cymru yn amlwg yn ystod
yr oriau yn dilyn yr ymosodiad
terfysgol yn ddiweddar ym
Manceinion. Mewn mater o ychydig
oriau byr fe lwyddodd Cytûn i gymryd yr
awenau a threfnu gwylnos gynhwysol ar

risiau’r Senedd ar gyfer pobl o wahanol
ffydd a rhai heb fod yn gysylltiedig ag
unrhyw ffydd. Daeth cannoedd i ddangos
eu parch, i weddïo ac i gefnogi dinas a
rwygwyd gan weithred ofnadwy. Mae
Cytûn wedi chwarae ei ran wrth drefnu
digwyddiadau o’r fath yn llawer rhy aml
yn ystod y blynyddoedd diwethaf...
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seremonïau. Gofynnwyd i Aled Edwards
mi siarad yn y seremoni yn y Senedd gan
ddwyn i gof sut roedd cymunedau ffydd
wedi gweithio gyda Rhodri Morgan gan
ymwneud â nifer arwyddocaol o faterion
cymdeithasol a materion yn ymwneud â
ffydd.
“Gwylnos Manceinion”,
Y Senedd, Bae Caerdydd

... Cynhaliwyd yr wylnos ar yr un diwrnod ag
yr oedd Cynulliad Cenedlaethol yn galaru
oherwydd marwolaeth Rhodri Morgan. Yn
dilyn ymosodiad terfysgol ‘9:11’, roedd
Rhodri Morgan, fel Prif Weinidog Cymru,
wedi annog sefydlu’r hyn sydd erbyn hyn
wedi dod yn Fforwm Cymunedau Ffydd
Llywodraeth Cymru. Gwnaeth hynny fel
dyneiddiwr. Symudodd arweinwyr ffydd
ymlaen o fod ddim ond yn cyfnewid rhifau
ffôn i fod yn ffrindiau agos, gan alluogi
gwell cydlyniad cymdeithasol a threfnu
digwyddiadau cenedlaethol proffil uchel
a gweithredoedd o addoliad mewn modd
llawer mwy cynhwysol.
Roedd dathliadau coffaol angladd Rhodri
Morgan yn torri tir newydd. I bob pwrpas,
cafodd angladd gwladol cyntaf Cymru
ddatganoledig ei gynnal mewn adeilad
gwladol er mwyn parchu ei argyhoeddiad
fel dyneiddiwr. Ar ôl cydweithio cymaint
gyda’r cyn Brif Weinidog, roedd Cytûn yn
falch o allu cynnig cefnogaeth i’w deulu ac
i fod ochr yn ochr â’r rhai a oedd yn trefnu’r

Teyrnged y Parch. Aled Edwards yng
ngwasanaeth coffa Rhodri Morgan

Drwy waith Gethin Rhys, mae Cytûn
yn darparu papurau briffio o safon
uchel i eglwysi. Mae eglwysi wedi
gallu ymateb yn effeithiol i amrywiaeth
o ymgynghoriadau San Steffan a’r
Cynulliad Cenedlaethol. Mae ymateb i
Brexit wedi bod yn uchel ar yr agenda ar
gyfer yr enwadau sy’n aelodau. Bu Cytûn
yn effeithiol wrth gynnig gwelliannau i
Ddeddf Cymru 2017.
Ymgymerodd amrywiaeth o fudiadau
trydydd sector â’r dyhead a gychwynnwyd
gan Cytûn i weld Cymru’n dod yn genedl
noddfa gyntaf yn y byd i gael ei chydnabod
yn ffurfiol. Mae’r broses yn awr ymhell
ar y blaen o ran cytuno ar y trothwyon
ystyrlon sy’n ofynnol yn ôl sut rydyn ni’n
gofalu am geiswyr lloches a ffoaduriaid
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yng Nghymru. Yn ôl yn 2015 llwyddodd
Cytûn, drwy’r Fforwm Cymunedau Ffydd,
i bwyso ar Lywodraeth Cymru i gytuno
mewn egwyddor i Gymru ddod yn genedl
noddfa.
Mae Cytûn yn gweithio gyda chyrff
cyhoeddus fel Llywodraeth Cymru a
Ffederasiwn yr Heddlu wrth drefnu
digwyddiadau cenedlaethol o addoliad.
Rydym wedi gweithio gyda mudiad Urdd
Gobaith Cymru wrth broffilio ei neges
ewyllys da i’r byd. Bu’r gwasanaeth ar 31
Hydref yn Eglwys Gadeiriol Dewi Sant,
Caerdydd, yn brosiect mawr i nodi 500
mlynedd ers y Diwygiad Lutheraidd. Mae’r
cydweithrediad rhwng cynulleidfa Cytûn
sy’n siarad Almaeneg ac Archesgobaeth
Caerdydd wedi bod yn hanfodol.
Diolch i waith Sasha Perriam, bydd Cytûn
unwaith eto’n cynnal y cwrs hyfforddi
hynod lwyddiannus, Croeso i Gymru, i
weinidogion sy’n newydd i Gymru. Mae’r
cwrs hwn yn cynnig golwg gyfredol ar
ffydd a thirwedd wleidyddol Cymru
fodern.

Cofiwch bydd:

Gwasanaeth Cenedlaethol
Diwygiad 500:
yn cael ei gynnal 11.00, bore Mawrth
31 Hydref, 2017 yng Nghadeirlan
Metropolitan Dewi Sant, Caerdydd

Mae Sally Thomas, a eiliwyd i Cytûn
gan yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig,
wedi arwain ymdrechion i adnewyddu
eciwmeniaeth leol. Eleni, cysylltodd
Cytûn â thros 70 o grwpiau lleol a oedd yn
ceisio mapio beth oedd eu hanghenion a
pha fath o gymorth y byddai’n bosib ei
gynnig. Yn y pen draw, mae pa mor bell
y bydd eciwmeniaeth leol yn datblygu yn
dibynnu ar ddyheadau’r eglwysi ar gyfer
partneriaethau lleol.

Neges Ewyllys Da yr Urdd yn cael ei gyflwyno i 20
o gynrychiolwyr Eglwysi Ewrop

Mae gwaith nodedig Cytûn wedi denu
sylw partneriaid Ewropeaidd. Ddechrau
mis Mehefin roedd yn bleser croesawu
dros 20 o gynrychiolwyr o bob rhan o
Ewrop i fyfyrio ar waith Cytûn. Gobeithiwn
yn fawr iawn eu bod wedi cael eu
bendithio a’u hannog gan eu hymweliad
â Chymru.

Croeso i Gymru
Mae ffurflen gais ar gyfer archebu lle ar gwrs
preswyl “Croeso i Gymru” ar gael i’w lwytho o
brif dudalen www.cytun.cymru
Cofiwch sicrhau eich lle cyn ddechrau Medi!

gan Scripture Union, yw
Arwyr Ancora. Hwn yw
4 yr Ap mwyaf uchelgeisiol
yn y Gymraeg, ac wedi
ei anelu ar gyfer plant
7-12 oed. Mae yn ffrwyth
Sefydliad
cenhadol
sy’n tyfu yw Cytûn.
cydweithio
rhwng
Scripture Union
a nifer Cytûn Eglwys
Yn ddiweddar,
derbyniodd
o’r enwadau a mudiadau
Bentecostaidd
y D.U. a arweinir gan rai
Critnogol yng Nghymru.

du eu croen yn aelod. Dyma ein tymor o
dystiolaeth, sy’n
dechrau gydag Eisteddfod
Ap
yr Urdd, ganmweithio
drwy Sioe Frenhinol
Cy raeg
Cymru a’rNEisteddfod
Genedlaethol.
Mae’r
ewydd!
gwaith hwn yn cael ei arwain gan Ynyr
Roberts gan ddatblygu partneriaethau
Guardians of Ancora, a
cryf Mae’r
gydagApasiantaethau
Cristnogol fel Mae’r Ap yn cynnwys anturiaethau a
gyhoeddwyd yn wreiddiol gan Scripture gemau sy’n tywys yr Arwyr i mewn i fyd
Scripture
Chyngor
Sul y Beibl, gan eu cyflwyno i gymeriadau
UnionUnion
yn 2015a wedi
ennill Ysgolion
ei le fel y prif
ap Un
gemau
Cristnogol
i blant ledled
Cymru.
o brif
lwyddiannau’r
gwaithy yn dychmygol fel Ffabwla a’r Urddfeistr,
byd, ac eisoes wedi gweld dros miliwn o sydd, yn eu tro, yn cyflwyno’r Arwyr i
Eisteddfod
yr Urdd eleni oedd lansio’r ap gymeriadau pwysig yn y Beibl. Trwy
blant yn cofrestru fel chwaraewyr.
‘Arwyr Ancora’...
gwblhau
tasgau
arbennig
mae gwobrau
Lawnsio
Arwyr
Ancora
yn
fel ffilmiau bonws i’w hennill.

Eisteddfod yr Urdd eleni.

... Mae Ap Beiblaidd newydd i blant ar gael yn
y Gymraeg erbyn hyn, sef Arwyr
Ancora. Fersiwn Cymraeg o Ap
Beiblaidd Guardians of Ancora, a
ddatblygwyd gan Scripture Union,
yw Arwyr Ancora. Hwn yw yr Ap mwyaf
uchelgeisiol yn y Gymraeg, ac wedi ei
anelu ar gyfer plant 7-12 oed. Mae
yn ffrwyth cydweithio rhwng Scripture
Union a nifer o’r enwadau a mudiadau
Critnogol yng Nghymru.
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Mae’r Ap yn cynnwys anturiaethau a gemau
sy’n tywys yr Arwyr i mewn i fyd y Beibl, gan
eu cyflwyno i gymeriadau dychmygol fel
Ffabwla a’r Urddfeistr, sydd, yn eu tro, yn
cyflwyno’r Arwyr i gymeriadau pwysig yn y
Beibl. Trwy gwblhau tasgau arbennig mae
gwobrau fel ffilmiau bonws i’w hennill.

SUT I DDEFNYDDIO
ARWYR ANCORA
Rhedwch, neidiwch ac archwiliwch
Ewch i mewn i fyd rhyfeddol Ancora
a chwaraewch eich ffordd drwy
Ymchwiliadau Beiblaidd cyffrous. Gydag
ymchwiliad newydd bob mis, mae
straeon y Beibl yn wir yn cael eu dwyn
yn fyw mewn ffyrdd newydd a chyffrous.
Chwaraewch gwisiau cyffrous
Profwch eich gwybodaeth drwy
ateb cwestiynau ar yr Ymchwiliadau
Beiblaidd rydych chi wedi eu cwblhau
- faint ydych chi’n gallu ei gofio am y
straeon? Beth am roi cynnig ar y cwisiau
personoliaeth, hefyd, a darganfod pa
gymeriad o Warcheidwaid Ancora ydych
chi’n fwyaf tebyg iddo.
Gwrandewch ar y storïau o’r Beibl
Ewch i mewn i lyfrgell ‘Hanes y Saga’
i gael gwybod hyd yn oed fwy am

straeon coll y saga - y storïau o’r Beibl
y mae’r Ymchwiliadau’n seiliedig arnyn
nhw. Gwrandewch wrth i’r prif storïwr,
Ffabiwla, ddarllen y straeon cyffrous yn
uchel.
Gwyliwch y fideos
Ewch i Theatr y Saga a gwylio fideos
yn ymwneud â’r straeon o’r Beibl. Mae
fideos newydd yn cael eu hychwanegu
bob wythnos!

“Mae Arwyr Ancora
ar gael i lawrlwytho
yn rhad ac am ddim”
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Etholiad 2017

Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd

Yn dilyn cyhoeddi Etholiad Cyffredinol
annisgwyl ym Mehefin 2017, aeth Cytûn ati
i greu adnoddau dwyieithog i helpu eglwysi
i weddïo ac ystyried y materion allweddol yn
yr etholiad. Gallwch weld y rhain o hyd ar
www.cytun.cymru/etholiad2017.
Fe drefnodd 8 o grwpiau lleol gyfarfodydd
cyhoeddus gyda’u hymgeiswyr a bu
trafodaeth frwd ymhob un ohonynt. Mae
rhai grwpiau lleol hefyd yn trefnu cyfarfod â’r
ymgeiswyr llwyddiannus er mwyn parhau’r
drafodaeth ar ôl yr etholiad.

Panel y drafodaeth am faterion rhyngwladol,
yn Eglwys y Santes Fair, Abertawe

Fe drefnodd yr Eglwys yng Nghymru, ar y cyd â
Chanolfan Cymru dros Faterion Rhyngwladol
a Cytûn, drafodaeth am faterion rhyngwladol
yn Eglwys y Santes Fair, Abertawe cyn
yr etholiad, dan gadeiryddiaeth Esgob
Abertawe ac Aberhonddu, y Gwir Barchg
John Davies. Cafwyd trafodaeth ystyriol a
dwys rhwng cynrychiolwyr y chwe phrif blaid
am faterion megis cymorth rhyngwladol,
arfau niwclear, lloches a mewnfudo, a newid
yn yr hinsawdd.

Ar gais ein haelod eglwysi, mae Cytûn yn
cynnull Gweithgor am Gymru ac Ewrop
i gadw golwg ar y broses o ymadael â’r
Undeb Ewropeaidd yn unol â’n gwerthoedd
Cristnogol. Mae’r Gweithgor wedi cyfarfod
â Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones,
ynghyd ag Ysgrifenyddion Cyffredinol cyrff
ecwmenaidd gweddill Ewrop. Buom hefyd
yn cwrdd ag Aelodau Cynulliad o bob plaid,
ac yn ymateb i nifer o ymgynghoriadau’r
Cynulliad, Senedd San Steffan a’r ddwy
Lywodraeth – gweler www.cytun.cymru/
cymruewrop am y diweddaraf.
Yn ystod Mehefin a Gorffennaf 2017 fe
groesawom Chiron Hooson, myfyriwr ar
brofiad gwaith o Brifysgol Caerdydd, i
swyddfa Cytûn i’n cynorthwyo gyda’r gwaith
hwn.
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Dros hydref 2017 a gwanwyn 2018
mae’r Gweithgor yn awyddus i drefnu
cyfarfodydd mewn cylchoedd lleol i rannu
gweledigaethau gwahanol ar gyfer Cymru’r
dyfodol y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd.
Mae rhai o’n grwpiau lleol eisoes wedi
gwirfoddoli i wneud hyn, ond byddem yn
awyddus i gael mwy o gynigion i helpu yn
y gwaith hwn. Os hoffech gynnal cyfarfod o’r
fath yn eich cylch chi, cysyllter â’n Swyddog
Polisi, Gethin Rhys trwy gethin@cytun.
cymru neu ffoniwch y swyddfa i gael gair

Wythnos Weddi am
Undod Cristnogol 2018
Mae’r deunydd ar gyfer Wythnos
Weddi am Undod Cristnogol 2018
wedi cael ei lunio yn y Caribî.
Mae themâu’r deunydd dyddiol yn
codi rhai o’r materion cyfoes y mae
eglwysi’r Caribî yn mynd i’r afael
â nhw. Mae achosion o gam-drin
hawliau dynol i’w canfod ar draws
y rhanbarth, ac rydym yn cael ein
herio i ystyried ein dull o groesawu’r
dieithryn i’n plith. Mae masnachu
mewn pobl a chaethwasiaeth
modern yn parhau i fod yn faterion
enfawr. Mae caethiwed i bornograffi
a chyffuriau yn parhau i fod yn her
ddifrifol i bob cymdeithas. Mae’r
argyfwng dyled yn cael effaith

negyddol ar y cenhedloedd ac
ar unigolion – mae economïau’r
cenhedloedd a’r bobl wedi dod yn
ansicr. Mae bywyd teuluol yn parhau
i gael ei herio gan y cyfyngiadau
economaidd sy’n arwain at ymfudiad,
cam-drin domestig a thrais.
Mae Eglwysi’r Caribî yn gweithio
gyda’i gilydd i wella’r clwyfau yng
nghorff Crist. Mae cymod yn mynnu
edifeirwch, yn gwneud iawn, ac yn
gwella atgofion. Gelwir yr Eglwys
gyfan i fod yn arwydd ac yn asiant
gweithredol o’r cymod hwn.

Dyddiadau
Fel arfer, cynhelir yr Wythnos Weddi am
Undod Cristnogol o’r 18fed i’r 25ain
Ionawr – yn ystod wythfed Sant Pedr a Sant
Paul. Fodd bynnag, mae rhai ardaloedd yn
cadw’r wythnos tuag adeg y Pentecost neu
ar ryw adeg arall.
Adnoddau
Bydd pamffled Saesneg, pamffled print bras,
pamffled dwyieithog Cymraeg / Saesneg a
phoster amlieithog ar gael drwy EYMI i’w
llwytho i lawr am ddim ddechrau mis Medi
2017. Bydd fersiynau printiedig ar gael i’w
prynu drwy eu harchebu dros y ffôn neu
drwy’r post gan Norwich Books and Music, ac
ar-lein drwy Church House Bookshop.
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Lleiafrifoedd ethnig yng
Nghymru - menter newydd
Mae Cytûn yn
falch o gael cyfle I
gefnogi gwaith y
Parchedig Sangkhuma
yn hyrwyddo
cynulleidfaoedd ethnig
lleiafrifol drwy Eglwys
Presbyteraidd Cymru.
Rwy’n ddiolchgar i’r Parch.
Meirion Morris, Ysgrifennydd
Cyffredinol, Eglwys Bresbyteraidd Cymru,
sy’n fy annog i archwilio’r posibiliadau
o weithio ochr yn ochr â’r lleiafrifoedd
ethnig a Christnogion du eu croen yn Ne
Cymru. Eto, rwy’n ddiolchgar i’r Parch.
Aled Edwards, Prif Weithredwr Cytûn
am ddangos ei ddiddordeb yn y fenter
newydd ac am fy ngwahodd i fod yn rhan
o Rwydwaith Cyfiawnder Hiliyddol Cytûn
lle cefais y cyfle i rannu fy angerdd a’r
baich sydd wedi paratoi’r ffordd ar gyfer y
modd y cefais fynediad at Gristnogion o’r
gwahanol gefndiroedd hyn.
Buan y sylweddolais y byddai angen i
eglwysi Cytûn gynnig gweinidogaeth a
phosibiliadau newydd ar gyfer addoliad
ymhlith grwpiau diwylliannol amrywiol
yng Nghymru. Mae angen addysgu ac
annog aelodau’r eglwysi i gydnabod
gwerth amrywiaeth ethnig. Sut y gallwn
ni ddysgu am efengyliaeth o grwpiau
diwylliannol amrywiol yng Nghymru? Sut

ydyn ni’n mynd ati i wrando ar yr hyn a
allai fod gan y grwpiau hyn i’w ddweud?
Mae cymaint â 900 - 1000 o Gristnogion
Asiaidd yng Nghaerdydd,
Casnewydd ac Abertawe,
sydd angen gofal bugeiliol.
Ar hyn o bryd mae pob
grŵp ethnig yn cynnal eu
gwasanaethau addoliad a’u
brawdoliaeth eu hunain
mewn eglwys, festri neu
ganolfan
gymunedol
wedi’i llogi. Cwestiwn arall
yw - sut y gall grwpiau
Cristnogol ethnig amrywiol
weithio gyda’i gilydd i estyn allan i
bobl eraill? Nid yw’n hawdd ennill
ymddiriedaeth y cymunedau hynny nad
ydyn nhw’n aml yn gyfarwydd â’r syniad
o fod yn ecwmenaidd neu o weithio
gyda Christnogion eraill gan gynnwys
yr eglwysi Cymreig. Mae’n dir newydd
mewn cenhadaeth ac rwy’n ddiolchgar
am y cyfle hwn i weithio fel Cydlynydd
Rhwydwaith Cefnogi rhan amser er mwyn
i bob Cristnogion o wahanol enwadau,
cenedligrwydd a diwylliannau allu dathlu
ein hamrywiaethau a’n perthynas â’n
gilydd fel corff Crist.
Hoffwn hefyd i weld holl eglwysi Cytûn
yn eglwysi amlddiwylliannol wedi’u
hymrwymo i rymuso’r eglwys gyfan drwy
drawsnewid cenhadaeth a gweinidogaeth.
Parch. Ddr Sangkhuma Hmar

