
Cyfarchion yn Enw ein Harglwydd 
Iesu Grist yn ystod dyddiau heriol. 

Lluniwyd y cylchlythyr hwn yn ystod 
tymor yr Adfent ar ddiwedd blwyddyn a 
oedd yn eithriadol, yn bennaf oherwydd 
pandemig COVID-19 ond nid o  
achos hynny’n unig. 

Drwy gydol 2020, mae Cytûn wedi ymdrechu i alluogi 
ein  haelod eglwysi a chyrff cysylltiedig i ymateb i heriau 
na welwyd mo’u bath o safbwynt y cyfyngu ar y ffyrdd 
rydym yn gallu addoli a gwasanaethu gyda’n gilydd. Lle 
bu hynny’n bosibl, bu’n haelodau staff hefyd yn ceisio 
sicrhau bod y materion a nodwyd yn ein Cynllun Gwaith 
gwreiddiol yn cael eu cyflawni. 

Ni fu’n bosibl cyflawni rhai prosiectau sylweddol megis 
tystiolaethu mewn gwyliau cenedlaethol ond mae rhannau 
eraill o’n gwaith wedi parhau. Mae llawer iawn o’r gwaith 
ychwanegol a wnaed gan y tîm staff wedi bod ynghylch 
ymateb i'r heriau a ddeilliodd o’r pandemig. Mae cyllid 
Cronfa Adfer Gwasanaethau Gwirfoddol Llywodraeth 
Cymru,  a weinyddir gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru, wedi galluogi Cytûn i gynllunio a chyflawni 
peth gwaith strategol ychwanegol sy'n 
canolbwyntio ar osod seiliau Cymru ôl 
COVID-19.

Mae Cytûn yn parhau i wasanaethu fel 
corff sy'n tyfu. Mae'n achos dathlu mawr 
bod Cynulleidfaoedd Duw a’r Gymdeithas 
Gristnogol Iracaidd ill dau wedi’u derbyn 
yn aelodau. Edrychwn ymlaen yn fawr at 
gydweithio â’n gilydd i’r dyfodol.

Coffâd, Diolchgarwch ac Ymrwymiad 
Ar lefel fugeiliol, mae eglwysi wedi profi galar dwys 
yn wyneb colledion mawr. Rydym yn cofio am y rhai 
sydd wedi colli eu bywydau oherwydd y pandemig ac 
yn gweddïo dros lawer sy'n galaru. Wrth drafod â'r 
Llywodraeth mae Cytûn wedi amlygu'r angen, pan fydd 
amgylchiadau'n caniatáu, i Gymru gofio ynghyd y rhai sydd 
wedi marw a chynnig cysur i’w teuluoedd a’u cyfeillion 
sy'n galaru.

Er i lawer o gynulleidfaoedd brofi trafferthion yn sgil 
cyfyngiadau COVID-19 mae eraill wedi ffynnu drwy gynnal 
cyfarfodydd a gwasanaethau arloesol ar-lein. Lluniwyd 
litwrgïau newydd creadigol ac mae arweinwyr eglwysi 
wedi bod yn cyd-drafod yr heriau sy’n wynebu pawb 
ohonom i’r dyfodol mewn ffordd na fyddai neb wedi gallu 
ei dychmygu flwyddyn yn ôl. Cyfrannodd Cytûn unwaith 
eto at Wasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru ar Sul y Cofio 
ac ar hyn o bryd rydym yn cynghori'r rhai sy'n gyfrifol am 
nodi Diwrnod Cofio'r Holocost yn 2021. Cafodd llawer 
o'r gwaith hwn ei lywio gan Aled Edwards o fewn y tîm 
staff. Mae Aled hefyd wedi bod yn gweithio ar sicrhau 
bod strwythurau newydd wedi'u rhoi ar waith yn wyneb 
COVID-19. Mae cysylltiadau a gafodd eu meithrin yn 
ofalus wedi dwyn ffrwyth. 

Wrth i ni geisio cyflawni ein gwaith yn 
ystod y misoedd diwethaf mae Cytûn 
wedi dibynnu'n drwm ar ddwy ffrwd o 
gysylltiadau y buom yn eu meithrin ers 
blynyddoedd lawer, sef cydweithio’n agos 
â phartneriaid o fewn Eglwysi Ynghyd ym 
Mhrydain ac Iwerddon ac ymgysylltu bron 
bob dydd â Gweinidogion a swyddogion 
Llywodraeth Cymru ac â chyrff statudol a 
thrydydd sector eraill yng Nghymru. Mae’n 
gwasanaeth wedi'i nodweddu a'i ddiffinio 
gan gyflawni ar y cyd yn ystod dyddiau 
anodd gyda phartneriaethau creadigol yn 
ffynnu wrth i ni rannu’n hymrwymiadau.

Cytûn 
Cylchlythyr 2020

Trafodaeth Rhyngffydd
Eisteddfod Llanrwst 2019



Tystiolaethu ar y cyd
Ar ddechrau cyfnod y cyfyngiadau, sicrhaodd Cytûn 
bod yr arfer o oleuo cannwyll yn rheolaidd ar nos Sul 
ledled Prydain ac Iwerddon yn cael ei chyflwyno'n 
ddwyieithog. Mae Gethin Rhys wedi cyfrannu'n helaeth 
at y cynadleddau Zoom rheolaidd a drefnir ar gyfer 
swyddogion ecwmenaidd gan Eglwysi Ynghyd yn Lloegr i 
alluogi eglwysi, ar sail y pedair gwlad, i rannu meddyliau a 
phrofiadau ynghylch y modd mae'r pandemig yn effeithio 
ar y gymuned Gristnogol ym Mhrydain ac Iwerddon.

Cynorthwyo Arweinwyr Eglwysig 
Prydain ac Iwerddon
Gan weithio'n agos â chydweithwyr yn Eglwysi Ynghyd 
ym Mhrydain ac Iwerddon, sicrhaodd Cytûn bod lleisiau 
o Gymru i’w clywed yn nhrafodaethau’r yr arweinwyr 
eglwysig a arweiniodd at lunio datganiad Sul y Pasg 
ar y cyd. Trefnwyd cyfarfodydd hefyd rhwng  y prif 
weinyddwyr a swyddogion cyllid eglwysig o’r pedair gwlad. 
Mae'r holl drafodaethau hyn yn parhau. Y gobaith yw y 
bydd rhyngweithio o'r fath yn galluogi eglwysi i ymateb 
yn briodol ac mewn ffordd wybodus wrth i gymunedau 
ymryddhau o’r cyfyngiadau yn ystod y misoedd nesaf.

Tystio a Chenhadu yng Nghymru
Mae Peredur Owen Griffiths wedi bod yn cynorthwyo 
Cytûn i wneud newidiadau strategol i ffrydiau’r gyllideb 
gyda'r bwriad o ymateb mor effeithiol ag y gallwn i’r 
anghenion presennol. Cafodd yr amser a fyddai wedi'i 
neilltuo ar gyfer tystiolaethu yn y ddwy Eisteddfod 
Genedlaethol a’r Sioe Frenhinol ei ddefnyddio i sicrhau 
cyfathrebu effeithiol wrth i nifer o gyfarfodydd gael eu 
cynnal arlein.

Er gwaethaf yr anawsterau eleni, rydym wedi gallu cadw 
mewn cyswllt â chynulleidfaoedd lleol ledled Cymru gan 
gynnig cyngor a chymorth. Mae hi bob amser wedi bod yn 
galonogol derbyn adroddiadau rheolaidd gan gynghorau 
eglwysi lleol sy'n gweithio mewn mannau mor amrywiol 
â Bangor, Waunfawr ger Aberystwyth, Castell-nedd,  
Caerffili, Casnewydd a Chil-y-coed. Bu’n fraint arbennig 
gallu cynnig anogaeth a chymorth i dimau penodol sy'n 
canolbwyntio ar genhadaeth megis Citizen Church 
arloesol Caerdydd. 

Trefnwyd cyfarfodydd hefyd gydag amrywiaeth o 
bartneriaid allanol sydd wedi troi at Cytûn am gyngor. 
Mae’r rheini wedi cynnwys y cyfryngau, y byd academaidd, 
sefydliadau'r trydydd sector a chyrff fel Heddlu Gwent, 
y Swyddfa Gartref a'r Comisiwn Elusennau. Mae 
cysylltiadau â'r Urdd wedi parhau. Roedd yn braf gallu 
cefnogi partneriaeth yr Urdd â Phrifysgol Alabama ac 
Eglwys Fedyddiedig 16th Street yn Birmingham yn y 
dalaith honno.

Mae Peredur hefyd wedi bod yn weithgar yn hyrwyddo 
gwaith Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru. 
Un maes a fu dan ystyriaeth fu datblygu Gweinidogaethau 
Bro ymhellach. Byddir yn ailgydio yn y gwaith hwn yn 
y dyfodol. Drwy gydol yr amser, parhaodd cysylltiadau 
da â Chyngor Eglwysi Rhyddion Cymru yn enwedig o 
ran materion yn ymwneud â rhyngwyneb yr eglwysi a’r 
wladwriaeth.

COVID-19 a Materion Cyhoeddus
Mae Cytûn, drwy ddiwydrwydd manwl Gethin Rhys, 
wedi bod yn darparu nodiadau briffio a diweddariadau 
rheolaidd, sydd ar gael ar ein gwefan a’n llwyfannau 
cyfryngau cymdeithasol. Mae'r gwaith hwn wedi bod 
yn aruthrol. Mae Cytûn wedi gallu cynnig cyngor i 
swyddogion eglwysig ynghylch canllawiau a rheoliadau’r 
Llywodraeth drwy gydol y pandemig ac rydym wedi 
gweithio gydag arweinwyr sawl cymuned ffydd, gan 
gadw drwy’r cyfan mewn cyswllt cyson â swyddogion 
Llywodraeth Cymru. Bu gwerthfawrogi mawr ar y 
nodiadau briffio, sy’n cynnig yr wybodaeth ddiweddaraf 
yng nghyd-destun cyfyngiadau na welwyd mo’u bath 
o’r blaen. Hefyd, bu Cytûn yn cynorthwyo i drefnu ac 
yn cyd-gadeirio dwy weminar gyda swyddogion o’r 
Llywodraeth ynghylch y cyfyngiadau, ac ymunodd nifer da 
â’r digwyddiadau hynny.

Yn ogystal ag ymateb i effeithiau COVID-19 mae 
Gethin wedi parhau i weithio ar draws meysydd polisi 
datganoledig a meysydd polisi eraill ac wedi arwain ar 
faterion o bwys a oedd ar y gweill cyn y pandemig: 

• Canolbwyntio'n arbennig ar hawliau dinasyddion yr 
Undeb Ewropeaidd drwy waith Gweithgor Cymru ac 
Ewrop.

Tŷ’r Cymunedau, Casnewydd 

Fforwm Cymunedau Ffydd, Llywodraeth Cymru

https://www.cytun.co.uk/hafan/?page_id=4207


•  Cwblhau gwaith ymchwil ar newid yn yr hinsawdd 
a gweithio gydag eraill i baratoi ar gyfer Sul yr 
Hinsawdd.

•  Sicrhau bod Cytûn yn dysgu oddi wrth waith Eco-
Eglwys a Byw’n Syml ynghylch lleihau ein hôl troed 
carbon.

•  Ceisio sicrhau bod lleisiau'r eglwysi yn cael eu clywed 
wrth lunio'r cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru. 

Cyfarfu Gethin yn rheolaidd hefyd â swyddogion polisi 
perthnasol yr eglwysi drwy'r Grŵp Laser.

Gan adeiladu ar waith hirdymor Fforwm Cymunedau 
Ffydd a Fforwm Hil Llywodraeth Cymru, y mae cyfraniad 
Cytûn yn bwysig iddynt, datblygodd trafodaethau newydd 
mewn ymateb i COVID-19. Mae'r Grŵp Angladdau a 
Chladdedigaethau Arweinwyr Ffydd sydd newydd ei 
ffurfio wedi bod â swyddogaeth allweddol wrth gynghori 
swyddogion ar ofalon penodol cymunedau ffydd 
ynghylch arferion diwedd oes ac anrhydeddu'r rhai a fu 
farw yn ystod y cyfnodau clo. Mae Llywodraeth Cymru 
hefyd wedi sefydlu Grŵp Cynghori ar Faterion Moesol 
a Moesegol COVID-19. Yn hollbwysig, cyhoeddodd y 
grŵp Gwerthoedd Moesegol ac Egwyddorion ar gyfer 
Fframwaith Cyflenwi Gofal Iechyd, sy’n cymryd gofynion 
crefyddol i ystyriaeth. Mae gwaith y grŵp yn parhau.

Croeso i Gymru
O dan arweiniad Sasha Perriam fel aelod staff, cynhaliwyd 
Cwrs Croeso i Gymru Cytûn ar-lein. Unwaith eto, cafwyd 
adborth cadarnhaol oddi wrth y cyfranogwyr a chawsom 
y cyfle i rannu profiadau gyda'n gilydd a gweddïo dros 
ein gilydd. Mae'r cwrs yn ceisio cyflwyno i’r rhai sy’n dod 
i weinidogaethu yng Nghymru o’r newydd wybodaeth 
ehangach am hanes y genedl a naratif ffydd yma ac 
ynghylch sut mae llywodraeth ddatganoledig yn gweithio.

Gweithgaredd Rhyng-ffydd
Mae Sasha, yn ogystal â sicrhau bod Cytûn wedi parhau i 
weithio'n effeithiol drwy ei strwythurau llywodraethiant 
ei hun, wedi cyflawni swyddogaeth hollbwysig wrth 
gynorthwyo gyda gweinyddu Cyngor Rhyng-ffydd Cymru. 
Gwnaed cynnydd o ran sefydlu'r Cyngor ar sail weinyddol 
gadarnach a chafodd llawer ei gyflawni yn ystod Wythnos 
Rhyng-ffydd gan gynnwys amlygu’r modd y bu cymunedau 
ffydd yn cydweithio dros yr ugain mlynedd diwethaf ar 
Dechrau Canu Dechrau Canmol ar S4C. 

Ceiswyr Lloches yng Ngwersyll Penalun 
yn Sir Benfro
Yn annisgwyl, gosododd y Swyddfa Gartref nifer o geiswyr 
lloches yng Ngwersyll Penalun ger Dinbych-y-pysgod. Mae 
Cytûn yn gweithio drwy'r grŵp gweithredol a sefydlwyd 
i oruchwylio gofal y defnyddwyr gwasanaeth a leolwyd 
yno ac mae wedi bod yn weithgar yn sefydlu caplaniaeth 
ryngffydd i gynnig gofal bugeiliol ac ysbrydol iddynt. 
Diolch yn fawr i'r Parchedig Rob James am gydweithio'n 
agos â'r gymuned Fwslimaidd leol  ac eraill wrth gynnig 
gofal. Mae cynlluniau'n cael eu rhoi ar waith ar hyn o bryd 
gyda nifer o bartneriaid i baratoi ar gyfer y Nadolig yn y 
Gwersyll.

Cyfiawnder Hiliol
Gan weithio gyda chyfeillion yn y Cynghrair Efengylaidd, 
mae Rhwydwaith Cyfiawnder Hiliol Cytûn wedi gweld 
cynnydd gyda chynlluniau i sicrhau cynrychiolaeth ar 
gyfer eglwysi dan arweiniad du ar Fforwm Cymunedau 
Ffydd Llywodraeth Cymru. Derbyniodd y rhwydwaith 
adroddiadau gan Aled hefyd ar yr argymhellion a wnaed 
gan yr Athro Emmanuel Ogbonna ynghylch yr hyn sydd 
wedi achosi’r niferoedd anghymesur o farwolaethau yn 
gysylltiedig â COVID-19 ymhlith pobl dduon a lleiafrifoedd 
ethnig.
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