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Mae ein gwaith tystiolaethu yn y tair gŵyl 
genedlaethol fawr – dwy eisteddfod genedlaethol 
a Sioe Frenhinol Amaethyddol Cymru – yn cael 
ei wreiddio’n gyson mewn addoliad a chyfeillach. 
Mae gwaith tystio Cytûn yn cael ei gynnal gan 
wirfoddolwyr sy’n gweithio’n galed ac ymrwymiad 
staff enwadol a gweithwyr sawl corff cysylltiol. Gall 
y tri digwyddiad cenedlaethol mawr ddenu dros 
500,000 o ymwelwyr.

Erys Cytûn mewn cysylltiad â thros 70 o grwpiau 
lleol yn annog eciwmeniaeth achlysurol, prosiectau 
penodol a phartneriaethau eciwmenaidd lleol mwy 
datblygedig a gweinidogaethau bro. Mae llawer 
o’r gwaith hwn wedi’i hyrwyddo gan y tîm staff 
dan arweiniad Sally Thomas. Cynigiwyd cyngor 
ynghylch cymorth cyfansoddiadol a gweinyddol. 
Mae defnydd wedi’i wneud hefyd o adnoddau a 
ddarparwyd gan offerynnau cenedlaethol eraill ym 
Mhrydain ac Iwerddon. 

Drwy gylchlythyrau a chyswllt uniongyrchol, 
rhoddwyd cymorth i grwpiau lleol yn eu cenhadaeth 
drwy ddarparu siaradwyr, gwarchodaeth yswiriant 
a chyhoeddusrwydd drwy’r cyfryngau cymdeithasol 
a chyfnodolion enwadol. Trwy achlysuron pregethu 
achlysurol a digwyddiadau eciwmenaidd penodol 
mae staff Cytûn wedi cefnogi cynulleidfaoedd lleol o 
wahanol enwadau ledled Cymru.

Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn 
gyfnod o anogaeth a bendith i Cytûn fel 

offeryn eciwmenaidd cenedlaethol Cymru. Mae’r 
ymddiriedolwyr a’r tîm staff wedi buddsoddi cryn 
amser ac egni i geisio sicrhau bod Cytûn yn cael 
ei redeg yn dda a’i fod yn defnyddio adnoddau’n 
ddoeth. Mae’r gwaith a gyflawnwyd gydag eraill 
dros yr wythnosau diwethaf, dan ras Duw, wedi bod 
yn arwyddocaol.

Mae adnoddau wedi cael eu cronni gyda 
phartneriaid eciwmenaidd megis Eglwysi Ynghyd 
ym Mhrydain ac Iwerddon, Comisiwn yr Eglwysi 
Cyfamodol a Chyngor Eglwysi Rhyddion Cymru. 
Mae hyn wedi cynnig adnoddau ychwanegol i 
Cytûn, yn enwedig yn ei waith sgwâr cyhoeddus  
a’i waith ffydd, trefn a thystiolaeth. Mae llawer  
o’r gwaith hwn wedi cael ei ddatblygu ymhellach 
gan ein haelod mwyaf newydd o staff, Peredur 
Owen-Griffiths.

Mae tîm staff Cytûn wedi parhau i fynychu 
cyfarfodydd Grŵp Trawsbleidiol y Cynulliad 
Cenedlaethol ar Ffydd ac wedi cydweithio gyda 
David Emery o Fyddin yr Iachawdwriaeth fel y 
mae’n cynnig gofal bugeiliol yn y Senedd.
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O ran ei waith rhyngwladol, mae Cytûn wedi 
parhau i ddyfnhau ei berthynas waith gyda 
Chymorth Cristnogol gan gefnogi Pwyllgor 
Cymru a thrwy weithio gyda’n gilydd mewn 
digwyddiadau cenedlaethol mawr fel y ddwy 
eisteddfod genedlaethol a’r Sioe Amaethyddol 
Frenhinol yn Llanelwedd. Mae cydweithio’n agos 
gyda Chomisiwn yr Eglwysi ar gyfer Mewnfudwyr 
yn Ewrop wedi galluogi Cytûn i gael y wybodaeth 
ddiweddaraf am ddatblygiadau rhyngwladol. 
Mae’r teulu Cristnogol ehangach hefyd wedi cael 
gwybodaeth gyson am gyfraniad nodedig Cymru i 
ofal pobl wedi’u dadleoli drwy gofleidio’r cysyniad  
o ddod yn Genedl Noddfa.

Bu’n bleser cefnogi nifer cynyddol o eglwysi 
lleiafrifoedd ethnig sy’n ceisio aelodaeth o Cytûn 
gan gynnwys ein haelod mwyaf newydd sef Eglwys 
y Pentecost UK. Weithiau rydym yn dod ar draws 
unigolion sydd wedi cael eu masnachu i Gymru 
ac mae Cytûn wedi elwa o weithio ochr yn ochr â 
Chydgysylltydd Gwrth-gaethwasiaeth Llywodraeth 
Cymru, Stephen Chapman. Rydym hefyd wedi elwa 
ar gydweithio ag arbenigwyr ffydd yn y maes atal 
masnachu mewn pobl megis y Grŵp Santa Matra.

Pleser o’r mwyaf oedd cael cydweithio ag Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru i sicrhau llwyddiant ymweliad 
Côr Synod Mizoram â Chymru. 

Mae “Croeso i Gymru” yn gwrs hyfforddi preswyl 
sy’n cael ei gynnal gan Cytûn ar gyfer gweinidogion 
a phobl leyg sy’n trosglwyddo i Gymru o rannau 
eraill o’r DU neu ymhellach i ffwrdd. Fe’i cynhelir 
2–4 Hydref 2019 yng Nghanolfan Genedlaethol 
Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd. Mae’r cwrs 

Hyfforddiant –  
Croeso i Gymru 2019

yn cynnwys cipolwg ar gyd-destun eciwmenaidd 
a gwleidyddol Cymru, y cyd-destun diwylliannol 
cyfoes a hanesyddol a lle’r iaith Gymraeg ynghyd â 
gwaith rhyng-ffydd yng Nghymru. Mae ffurflen gais 
i archebu lle ar y cwrs ar gael ar wefan Cytûn. Gall 
ymgeiswyr hefyd fynychu yn ddibreswyl.

Cysylltwch â Sasha Perriam i gael rhagor o 
wybodaeth: post@cytun.cymru

Mae Cytûn wedi mwynhau perthynas waith 
effeithiol gyda nifer o asiantaethau allanol. 
Un o’r prif gyflawniadau yn ystod 2019 oedd 
sefydlu Cytundeb Partneriaeth gyda Chymdeithas 
Amaethyddol Frenhinol Cymru a fydd yn gosod 
y gaplaniaeth ar Faes y Sioe Amaethyddol yn 
Llanelwedd ar sylfaen gadarnach. Aled Edwards, Prif 
Weithredwr Cytûn, roddodd Ddarlith Goffa Gethin 
Abraham-Williams 2019 yn y Senedd gan hoelio 
sylw ar Ffydd, Datganoli a Gwleidyddiaeth Fyd-eang. 
Roedd y ddarlith yn rhan o ddigwyddiadau coffáu 
20 mlynedd y Cynulliad Cenedlaethol. 

Mae Cytûn yn dal i wasanaethu ein haelod eglwysi 
a mudiadau drwy drafod gyda Llywodraeth Cymru 
a’r Cynulliad Cenedlaethol, a chyda Swyddfa 
Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn Llywodraeth 
y DU. Rydym hefyd yn darparu’r cynrychiolydd 
arweiniol ar gyfer pob cymuned ffydd yng Nghymru 
yng Nghyngor Partneriaeth y Trydydd Sector.

Tri ffocws allweddol ein gwaith yn ystod 2019 yw:
• Y cwricwlwm newydd ar gyfer ysgolion yng 
Nghymru i’w gyflwyno’n llawn i blant hyd at 
flwyddyn 7 erbyn Medi 2022. Mae Cytûn wedi bod 

Partneriaid Sgwâr Cyhoeddus

Gwaith Polisi

Côr Mizoram yng Nghymru

Gwaith Rhyngwladol

Cofio Srebrenica
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yn gyfranogwr llawn yn y Grŵp 
Rhanddeiliaid sydd wedi cyd-
deithio gyda Llywodraeth Cymru ac 
ysgolion arloesi wrth i’r cwricwlwm 
drafft gael ei ddyfeisio mewn 
ystafelloedd dosbarth ledled y wlad. 
Bu ysgolion yr Eglwys Gatholig 
a’r Eglwys yng Nghymru ymhlith 
yr arloeswyr. Cynhyrchodd Cytûn 
bapur briffio ar y cwricwlwm drafft 
y gellir ei ddarllen ar ein gwefan yn:  
www.cytun.co.uk/hafan/cwricwlwm-
newydd-i-ysgolion-cymru/  
Wedi i’r cyfnod ymgynghori swyddogol ddod i ben 
ar 19 Gorffennaf, bydd cyfleoedd pellach i ymateb 
yn ystod sgwrs #TalkLearning genedlaethol y 
Llywodraeth gan ddechrau ym mis Medi.

Mae’r cwricwlwm yn gofyn i bob ysgol 
ymgysylltu â’i gynefin lleol felly mae cyfleoedd 
gwych i eglwysi a sefydliadau lleol eraill gryfhau 
a meithrin perthynas glos â’u hysgolion lleol. 
Mae cynllun Agor y Llyfr sy’n cael ei noddi gan 
aelod Cytûn, Cymdeithas y Beibl, yn enghraifft 
wych o’r hyn sy’n bosibl. Dathlodd y cynllun ei 
20 mlwyddiant (a’i 10 mlwyddiant yn yr iaith 
Gymraeg) yn ystod 2019.
• Ymateb Cristnogol i’r argyfwng hinsawdd a 
ddatganwyd yn swyddogol gan Lywodraeth Cymru 
a’r Cynulliad Cenedlaethol ym mis Mai 2019. Rhaid 
i faint y niwed sy’n cael ei wneud i greadigaeth Duw 
gan weithgaredd dynol fod yn destun cywilydd a 
gweithredu gan bawb o ffydd. Mae un o aelodau 
Cytûn, Cymorth Cristnogol, yn canolbwyntio ar 
newid hinsawdd yn ystod 2019–20 ac mae adnoddau 
helaeth ar gael yn: www.christianaid.org.uk/
campaigns/climate-change-campaign Mae mudiad 
EcoChurch, a noddir gan aelod Cytûn, ARocha UK, 
yn darparu cyfle gwych i eglwysi lleol gymryd camau 
bach ond arwyddocaol i helpu – 
ecochurch.arocha.org.uk  
Bydd Cytûn yn cynnull cyfarfod 
agored o’n holl eglwysi a 
sefydliadau sy’n aelodau i drafod 
beth yr ydym yn ei wneud, a sut y 
gallwn fynd ymhellach, ar ddydd 
Llun Hydref 14 2019 am  
9.30am–2.15pm yn Nhŷ’r 
Gymuned, Ffordd Eton, Casnewydd 
NP19 0BL. Cofrestrwch i fynychu 
drwy gysylltu â gethin@cytun.
cymru erbyn 7 Hydref 2019.
• Sefydlodd Cytûn, ar gais ein 
haelodau, weithgor Cymru ac 
Ewrop yn dilyn refferendwm 2016. 

Cyfarfu’r grŵp hwn â gwleidyddion 
o bob plaid ac aelodau o Dŷ’r 
Arglwyddi a gohebodd yn helaeth 
â llywodraethau’r DU a Chymru, 
y Cynulliad Cenedlaethol a’i 
bwyllgorau a phwyllgorau 
Senedd y DU ynghylch gwahanol 
agweddau ar y broses ymadael. 
Ynghyd â chynrychiolwyr ffydd 
eraill, sefydlwyd grŵp cyswllt 
gyda Llywodraeth Cymru i 
drafod y ffordd orau o ymateb 
yn hyderus i unrhyw gynnydd 

pellach mewn digwyddiadau casineb o amgylch 
BREXIT ac unrhyw argyfyngau sifil a allai godi. 
Mae’r gweithgor yn pryderu’n fawr am sefyllfa 
dinasyddion y DU yng ngwledydd yr UE, ac mae 
wedi gohebu â Llywodraeth y DU ynghylch hyn, 
yn ogystal â’r cynllun statws preswylydd sefydlog 
ar gyfer dinasyddion yr UE, yr AEE a’r Swistir 
sy’n byw yn y DU. Anogwn ein haelod eglwysi yn 
gryf i gynnig cymorth i ddinasyddion Ewrop yn eu 
cynulleidfaoedd neu y mae ganddyn nhw gyswllt 
bugeiliol â nhw wrth gyflwyno’r cynllun hwn.

Mae grŵp Laser o swyddogion eglwys a 
chymdeithas aelodau Cytûn, ynghyd â’r Gynghrair 
Efengylaidd yng Nghymru, yn cwrdd yn rheolaidd 
i fonitro’r hyn sy’n digwydd yn y Cynulliad a 
Llywodraeth Cymru ac i gadw mewn cysylltiad 
â’n gilydd ynghylch ein hymgyrchoedd a’n 
gweithgareddau. Mae pob eglwys a sefydliad yn 
cadw ei hannibyniaeth wrth benderfynu sut a phryd 
i ymateb i faterion cyhoeddus, ac rydym yn parhau 
i gefnogi ein gilydd hyd yn oed pan nad ydym yn 
cytuno’n llawn ar bob polisi.

Mae Cytûn hefyd yn cysylltu â swyddogion 
eiddo a swyddogion cyffelyb yr aelod eglwysi ac 

yn chwarae rhan weithredol yn 
Fforwm Addoldai Hanesyddol 
Cymru sy’n cael ei redeg gan 
Cadw ar ran Llywodraeth Cymru. 
Mae hyn yn rhoi lle gwerthfawr i 
gyfnewid gwybodaeth a syniadau 
am gynnal, ariannu a datblygu’r 
miloedd o adeiladau eglwysig 
rhestredig ledled Cymru. Ar hyn o 
bryd mae’r Fforwm yn chwilio am 
ffyrdd o ariannu swyddog cymorth 
a allai fynd â’r gwaith hwn i’r cam 
nesaf.

Mae newyddion o holl waith 
Cytûn yn y maes polisi yn cael 
ei gyhoeddi yn ein bwletin polisi 

Darlith Goffa Gethin Abraham-Williams, 
Mai 2019

Cyd-weithio â Chymorth Cristnogol yn 
yr Eisteddfod
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rheolaidd. Gellir darllen neu lawrlwytho hwn  
yn Gymraeg neu yn Saesneg ar ein gwefan –  
www.cytun.co.uk. Os hoffech dderbyn y bwletin 
yn uniongyrchol i’ch mewnflwch, yn rhad ac am 
ddim, cofiwch anfon nodyn at gethin@cytun.cymru a 
byddwn yn eich ychwanegu at y rhestr bostio. Dylid 
defnyddio’r un cyfeiriad i gysylltu â’n Swyddog 
Polisi, y Parchedig Gethin Rhys, sydd bob amser yn 
awyddus i glywed gan eglwysi a grwpiau lleol am yr 
hyn y maen nhw yn ei wneud yn y sgwâr cyhoeddus 
ac i gynnig ei gefnogaeth lle bo modd.

Mae Cytûn yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth 
Cymru, cyfeillion rhyng-ffydd a rhanddeiliaid eraill 
i geisio sicrhau bod cymunedau’n uniaethu’n dda 
â’i gilydd yng Nghymru. Gwneir cyfraniadau yn 
Fforwm Cymunedau Ffydd, Fforwm Hil a Bwrdd 
Cynghori Cydraddoldeb Llywodraeth Cymru. 
Mae Cytûn wedi parhau i ddarparu cymorth 
ysgrifenyddol i Gyngor Rhyng-ffydd Cymru 
a cheisiodd, gydag eraill, gynnal y dystiolaeth 
Gristnogol yn yr ymgysylltiad hwnnw. Mae wedi 
gwneud hynny mewn digwyddiadau cenedlaethol 
arwyddocaol megis diwrnod Cofio’r Holocost a 
noson Coffáu Terfysgoedd Hil Caerdydd yn 1919 a 
gynhaliwyd yn yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd. 
Mae’r staff yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr 
o’r Gynghrair Efengylaidd. 

Rydym hefyd wedi galluogi arweinwyr Cristnogol 
i gymryd rhan lawn yn Fforwm Cymunedau 
Ffydd Llywodraeth Cymru sy’n cyfarfod o leiaf 
ddwywaith y flwyddyn. Mae paratoadau ar y gweill 
i alluogi eglwysi sy’n aelodau o Cytûn i baratoi’n 
fwy effeithiol a strategol ar gyfer cyfarfodydd 
y Fforwm gyda’r Prif Weinidog. Mae’r Fforwm 
wedi canolbwyntio’n arbennig yn ystod 2019 ar 

yr ymgynghoriadau ynghylch addysg perthynas a 
rhywioldeb.

Mae llawer o’r gwaith hwn, drwy weddi a 
myfyrdod, wedi cael ei gefnogi a’i galonogi gan 
ein hymwneud â’r mudiad Focolare sydd â’r nod o 
gyfrannu at adeiladu byd mwy unedig lle mae pobl 
yn gwerthfawrogi ac yn parchu amrywiaeth.

Mae Cytûn yn gweithio’n llawn yn y Gymraeg a’r 
Saesneg. Yn aml yn ystod 2019 cafodd staff Cytûn 
eu hunain yn amlygu anghenion siaradwyr Cymraeg 
yng nghyd-destun darlledu, polisïau datganoledig, 
polisïau mewnfudo a rhyddid sifil. 

Chwaraeodd Cytûn ei ran yn cefnogi’r Urdd wrth 
ledaenu ei neges Heddwch ac Ewyllys Da yn 2019, 
gan ganolbwyntio ar droseddau cyllyll, i dros 35 o 
genhedloedd. Cyrhaeddodd y neges dros 2.2 miliwn 
o bobl ledled y byd drwy #Heddwch2019.

Roedd Cytûn yn falch hefyd o gefnogi gwaith y 
Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol i alluogi 
ffoaduriaid i ddysgu’r iaith.

Mae gan Cytûn ei gyfrif Trydar @CytunNew sy’n 
darparu diweddariadau rheolaidd a chipolwg o’r 
hyn y mae’r cyrff sy’n aelodau yn ei broffilio yn eu 
gwaith. Yn flynyddol mae staff Cytûn bellach yn 
gwneud tua 40–50 o gyfweliadau ar y cyfryngau ar 
amrywiaeth o faterion yn ymwneud â ffydd. Bron yn 
wythnosol, mae newyddiadurwyr yn cael eu cyfeirio 
at y ffynonellau priodol o fewn yr eglwysi neu’r cyrff 
cysylltiol er mwyn cynnig sylwadau ar faterion sydd 
o ddiddordeb i’r cyhoedd.

Y Wasg a’r Cyfryngau

Gweithio’n Ddwyieithog

Cydlyniant Cymdeithasol

Cefnogi Ffoaduriaid

Rhai o arweinyddion y Fforwm Cymunedau Ffydd 2019


