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M

ae’r adolygiad hwn yn amlygu
sut mae Cytûn wedi cyflawni ei
genhadaeth yng ngwasanaeth Crist yn
ystod 2018. Fel arfer, cyflawnwyd hyn trwy
ras Duw a’i alluogi gan yr aelod eglwysi
a’r aelod fudiadau. Mae ein gwaith yn
cael ei hwyluso gan tîm staff bychan, ac
fe’i gwireddir gan haelioni nifer fawr o
wirfoddolwyr Cristnogol ledled Cymru.
Caiff blaenoriaethau gwaith Cytûn eu
harwain gan Gynllun Gwaith, y cytunir
arno’n flynyddol gan Ymddiriedolwyr
Cytûn a Grŵp Galluogi cynrychioliadol.
Rydym yn gwneud ein gorau, fodd bynnag,
i ymateb i geisiadau gan yr eglwysi i
ymgymryd â gweithgareddau y tu hwnt
i’r Cynllun Gwaith wrth i amgylchiadau
a blaenoriaethau newid yn ystod pob
blwyddyn.

Lluniau o babell Cytûn yn Eisteddfod Genedlaethol 2018

Mae gwaith Cytûn yn cael ei
ymestyn drwy
Gysylltiadau ag Eglwysi Ynghyd ym
Mhrydain ac Iwerddon

Mae Cytûn yn gweithio gyda llu o bartneriaid
ffydd cymunedol, cyrff cyhoeddus, sefydliadau’r
trydydd sector a Llywodraethau Cymru a’r DU.
Credwn fod y partneriaethau hyn yn datblygu enw
da ein haelod gymunedau er mwyn hyrwyddo eu
gwaith a’u nodau.

Bydd Staff Cytûn ac aelodau’r Bwrdd yn mynychu
cyfarfodydd a rhaglenni EYMI yn rheolaidd er
mwyn sicrhau bod llais eglwysi Cymru yn cyfrannu
at y ddadl ehangach ledled yr ynysoedd hyn.

Penodi aelod
newydd o staff

Cynrychiolaeth mewn
cyfarfodydd enwadol

Roeddem wrth ein bodd
yn croesawu aelod newydd
o staff ym mis Mai 2018.
Ymunodd Peredur Owen
Griffiths â’r tîm yn llawn
amser. Cyflogir Peredur i
weithio fel Hwylusydd Ffydd, Trefn a Thystiolaeth.
Gellir cysylltu ag ef ar peredur@cytun.cymru neu
ar 02920 464371.

Mae staff Cytûn yn bresennol yn rheolaidd mewn
cyfarfodydd cyrff llywodraethu, cynulliadau
a phwyllgorau enwadol. Ein nod yw darparu
mewnbwn ar gyfer y cyfarfodydd hyn ynghylch
materion eciwmenaidd, ac annog ein haelod
eglwysi a sefydliadau i fynd i’r afael â heriau a
chyfleoedd Cymru heddiw gyda’n gilydd yn
hytrach nag ar wahân.
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Cefnogi gwaith Caplaniaeth yng Nghymru

Mae staff Cytûn yn mynychu cyfarfodydd Pwyllgor
Cymru Cymorth Cristnogol yn rheolaidd, gan fod
y rhan fwyaf o’n haelod eglwysi hefyd yn noddi
eglwysi Cymorth Cristnogol, ac mae llawer o’n
grwpiau Cytûn / Eglwysi Ynghyd lleol hefyd yn
grwpiau Cymorth Cristnogol lleol. Mae nodau
Cymorth Cristnogol, asiantaeth yr eglwysi mewn
cydsafiad â phobl dlawd y byd, mae nodau Cymorth
Cristnogol yn cyd-fynd yn agos â nodau Cytûn.

Mae Cytûn wedi cefnogi gwaith Caplaniaeth
Maes Sioe Frenhinol Cymru ac wedi cynorthwyo
i gwblhau Cytundeb Partneriaeth Caplaniaeth ym
mis Awst 2018. Rydym yn gweithio gyda Chyngor
Eglwysi Rhyddion Cymru ar faterion yn ymwneud
â chaplaniaeth gofal iechyd yng Nghymru;
gyda Chyngor Rhyng-Ffydd Cymru ynghylch
caplaniaeth Addysg Uwch; ac mae Bwrdd Cytûn
yn gefnogol i’r ymdrech i sefydlu caplaniaeth i
Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Adnoddau

Hyfforddiant
Croeso i Gymru 2018. Mae’r cwrs blynyddol hwn
yn rhoi cyfle i gyflwyno agweddau ar ddiwylliant,
iaith, hanes, gwleidyddiaeth a bywyd crefyddol
Cymru i’r rhai sy’n gwasanaethu eu heglwysi yng
Nghymru am y tro cyntaf, neu sy’n dychwelyd ar ôl
absenoldeb. Dylid cyfeirio ymholiadau am y cwrs
nesaf, ym mis Hydref 2019, at Sasha Perriam ar
post@cytun.cymru .

Esiamplau o’r dolenni i adnoddau perthnasol ar wefan Cytûn.

Mae aelodau staff Cytûn wedi cynhyrchu
gweddïau dwyieithog ar gyfer Sul y Cofio 2018,
sydd hefyd yn ymddangos ar wefan EYMI, a gellir
eu haddasu’n rhwydd ar gyfer unrhyw achlysur o
goffâd ac ymrwymiad i heddwch.

Cefnogi grwpiau lleol Cytûn ac
EYMI ledled Cymru
Mae grwpiau lleol Cytûn / Eglwysi Ynghyd yn
grwpiau hunanlywodraethol, sy’n cael eu eu cynnal
gan eglwysi Cristnogol lleol, ac sy’n gweithio
gyda’i gilydd ym mha ffordd bynnag y maen nhw’n
teimlo sy’n gweddu i’w hamgylchiadau lleol. Mae
staff Cytûn bob amser yn barod i arwain addoliad,
pregethu, a chynorthwyo gyda gwaith grwpiau lleol
ledled Cymru.

Lluniau ‘Croeso i Gymru’ - Hydref 2018.

Gwaith Tystiolaeth
Mae ein gwaith tystiolaeth yn y tair prif ŵyl
genedlaethol yn cael ei wreiddio mewn addoli a
chyfeillach. Eleni cafwyd blwyddyn o brofiadau
gwahanol. Y gwahaniaeth cyntaf oedd bod
gennym Hwylusydd Ffydd, Trefn a Thystiolaeth
newydd, Peredur Owen Griffiths, yn cydlynu ein
presenoldeb yn y tair prif ŵyl. Yr ail wahaniaeth
oedd bod Eisteddfod yr Urdd yn cael ei chynnal ar
faes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Rydym yn annog grwpiau lleol i ymgysylltu â
Cytûn yn genedlaethol, am ffi fechan, er mwyn cael
gwybod am yr hyn sy’n digwydd ledled Cymru.
Dylid cyfeirio ymholiadau ynghylch ymgysylltu â
Cytûn, neu geisiadau am wybodaeth neu gymorth,
at post@cytun.cymru neu drwy ffonio swyddfa
Cytûn ar 02920 464 204 .
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Roedd yn wythnos brysur a buom yn gallu darparu
llwyfan ar gyfer gwaith partneriaid megis Cyngor
Ysgolion Sul Cymru ac Agor y Llyfr. Y bonws
eleni oedd fod ein ffrindiau, Caplaniaid y Sioe, yn
gweithio ochr yn ochr â ni am yr wythnos. Daeth
llawer o blant i’r babell a chafodd llawer iawn
ohonynt adrodd eu hoff straeon o’r Beibl.

Gwaith Polisi

Yn ystod 2018, fe fu Cytûn yn parhau i weithio
ar ran eglwysi Cymru trwy rannu gwybodaeth ac
ymateb i’r datblygiadau wrth i’r Deyrnas Unedig
baratoi i ymadael â’r Undeb Ewropeaidd. Fe
drefnodd Gweithgor Cymru ac Ewrop Cytûn
ddau gyfarfod cyhoeddus – yn Llanbedr Pont
Steffan a Llandudno – lle cafwyd cyfle i glywed
barn aelodau eglwysig ac eraill am y dyfodol. Fe
fu’r sylwadau a wnaed yn y cyfarfodydd hynny yn
gymorth mawr i’r Gweithgor wrth ymateb i nifer o
ymgynghoriadau Llywodraethau’r DU a Chymru a
Seneddau San Steffan a Chymru, a gellir gweld yr
ymatebion hyn ar: www.cytun.cymru/cymruewrop .

Gweithiodd Cytûn yn agos gyda’r caplaniaid
gwledig ac eraill i sicrhau bod gan yr eglwysi
bresenoldeb cryf yn y Sioe Amaethyddol Frenhinol.
Llofnodwyd Cytundeb Partneriaeth newydd eleni
i hybu a datblygu ymhellach waith y Caplaniaid
ar Faes y Sioe. Roedd gan lawer o’n heglwysi
a’n grwpiau bresenoldeb amlwg yn y babell ac
rydym yn ddiolchgar iddynt oll am eu cefnogaeth.
Unwaith eto, helpodd Cytûn i broffilio gwaith yr
eglwysi yng nghyd-destun bywyd gwledig.

Fe fuom yn trafod gyda’r Swyddfa Gartref sut all
eglwysi yng Nghymru helpu gyda threfn newydd
‘Settled Status Scheme’ ar gyfer dinasyddion yr
Undeb Ewropeaidd sy’n byw yng Nghymru. Mae’r
eglwysi hynny sydd wedi croesawu dinasyddion
Ewropeaidd i’w plith mewn sefyllfa arbennig i
gyfeirio aelodau’r cymunedau hynny at y cynllun,
ac efallai hefyd i’w cynorthwyo i wneud y cais ar
lein neu ar ap ffôn symudol. Mae Llywodraeth y
DU yn mynnu fod y ceisiadau yn cael eu gwneud
yn Saesneg, er y bydd gwybodaeth am y cynllun
ar gael yn holl ieithoedd swyddogol yr Undeb
Ewropeaidd ac yn y Gymraeg. Fe fydd grantiau ar
gael gan y Swyddfa Gartref i helpu eglwysi gyda’r
gwaith hwn, a gellir cael rhagor o fanylion gan
gethin@cytun.cymru .

Y gwahaniaeth olaf eleni oedd yr Eisteddfod
Genedlaethol yng Nghaerdydd. Er bod y “Maes”
yn wahanol, roedd pabell Cytûn yn lle cyfarfod i
bawb. Gyda’n cymdogion Cymorth Cristnogol,
fe wnaethon ni fwynhau wythnos wych yn
siarad, dysgu, gwrando ac addoli gyda’n gilydd.
Cynhaliwyd yr addoliad boreol bob dydd gan
nifer o’r grwpiau ecwmenaidd a’n heglwysi sy’n
aelodau o Cytûn. Heb eu hymroddiad ni fyddai’r
Eisteddfod wedi bod mor llwyddiannus.
Gyda blwyddyn o wahaniaethau y tu ôl i ni,
rydym yn symud ymlaen i flwyddyn a fydd yn fwy
traddodiadol ond rhaid cofio dysgu o’r profiadau o
wneud pethau’n wahanol.

Blaenoriaeth fawr arall 2018 oedd cyd-weithio
gydag eglwysi a mudiadau Cristnogol sy’n gweithio
gydag unigolion a theuluoedd sy’n dioddef gan
dlodi, yn enwedig felly y sawl sy’n ei chael hi’n
anodd i brynu bwyd. Mae gwaith eglwysi lleol
gyda banciau bwyd, cynlluniau er arbed plant rhag
newynu yn ystod gwyliau’r ysgol, a gwasanaethau
helpu gyda dyledion yn hanfodol bellach i lawer
o bobl dlotaf ein cymunedau. Mae llawer o’r
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Edrych ymlaen at 2019

gwirfoddolwyr sydd mor ddygn wrth y gwaith
yn awyddus hefyd i ofyn i Lywodraeth y DU a
Llywodraeth Cymru wneud popeth a allant i
fynd i’r afael ag achosion y tlodi hwn. Pennawd
trawiadol rhifyn arbennig Bwletin Polisi Cytûn ym
Mawrth 2018 oedd Eglwysi yn Poeni fod Cymru
ar Lwgu. Gellir tanysgrifio i’r Bwletin Polisi, a
gyhoeddir bob hanner tymor, drwy gysylltu â
swyddfa Cytûn, neu gellir ei ddarllen ar ein gwefan.

Ionawr 2019

Fe fu Cytûn yn gweithio gyda’n haelodau hefyd
i ddylanwadu ar gynnwys cwricwlwm ysgolion
newydd Cymru, fydd yn cael ei gyhoeddi ar ffurf
drafft yn Ebrill 2019. Cawsom sawl cyfarfod
gyda swyddogion y Dyniaethau, sy’n gyfrifol
am lunio argymhellion o ran Addysg Grefyddol
yn ogystal â Hanes, Daearyddiaeth, Busnes ac
Astudiaethau Cymdeithasol. Wrth fynd i’r wasg,
mae’r trafodaethau hyn yn parhau. Rydym wedi
ymuno â mudiadau eraill yn y trydydd sector i
ofyn am gynnwys mwy yn y cwricwlwm newydd
yn gyffredinol am gyd-fyw yn heddychlon,
hawliau dynol a hanes cymunedau lleiafrifol yng
Nghymru, yn ogystal â sicrhau fod y cyfan yn
rhoi i ddisgyblion weledigaeth o’r byd trwy lygaid
Cymreig. Fe fydd rhoi cyfle i’n haelodau i ymateb
i’r cwricwlwm drafft pan ddaw yn flaenoriaeth yn
2019.

Cynhyrchwyd deunyddiau addoli ar gyfer
Wythnos Weddi dros Undod Cristnogol 2019
gan Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon.
Mae adnoddau ar gael ar-lein yn Gymraeg ac yn
Saesneg ar www.ctbi.org.uk a thrwy Norwich
Books.

Mawrth 2019
Bydd dau o’n partneriaethau agosaf yn destun sylw
neilltuol yn ystod mis Mawrth 2019.

Mae Cytûn yn gweithredu trwy
ei aelod fudiad, Housing Justice
Cymru, i sicrhau llais o ran polisi
ym maes tai a digartrefedd. Mae
Housing Justice Cymru hefyd
yn cynnig cymorth i eglwysi
sydd am sefydlu hafan dros nos
i bobl ddigartref yn eu cylch, a hefyd i eglwysi
sydd â thir gwag y gellid codi cartrefi arno. Gellir
cysylltu â Housing Justice am hyn oll trwy eu
Cyfarwyddwraig yng Nghymru, Sharon Lee –
s.lee@housingjustice.org.uk

Ar Fawrth 11, mae Cyngor Rhyng-ffydd Cymru,
y mae Cytûn yn aelod gweithredol ohono, yn
cyfarfod am y tro cyntaf fel Cyngor ym Mosg
Dar Ul-Isra, ein cymdogion agos yn swyddfa
Cytûn. Bydd y cyfarfod hwn yn arwydd gweladwy
o’r ymddiriedaeth gynyddol a’r bartneriaeth
ddofn rhwng y gwahanol gymunedau ffydd yng
Nghymru, gan gydnabod natur unigryw ein gilydd,
ond yn gweithio gyda’n gilydd pryd bynnag y bo
modd.

Yn ystod y cyfnod Hydref 2018 – Ionawr 2019
bu’n bleser croesawu George Watkins yn intern yn
swyddfa Cytûn. Graddiodd o Brifysgol Caerdydd
yn 2018, ac fe
fu’n cynorthwyo’r
Swyddog Polisi
gyda’i waith, yn
enwedig ynghylch
ymadael â’r Undeb
Ewropeaidd.

Ar Fawrth 21, bydd Cytûn yn bresennol yn Gofod
3 yn Stadiwm Dinas Caerdydd, yr arddangosfa
flynyddol ar gyfer gwaith y trydydd sector
(sefydliadau gwirfoddol a chymunedol) ledled
Cymru. Mae’r diwrnod llawn hwn o seminarau,
gweithdai, arddangosfeydd a rhwydweithio
yn ddigwyddiad allweddol yn ein partneriaeth
ddofn yn gweithio gyda Chyngor Gweithredu
Gwirfoddol Cymru (WCVA) a’r miloedd o
sefydliadau sy’n gwneud i Gymru weithio.

Loking to
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