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Cabledd! 
Wyddoch chi ein bod yn ddathlu 200 mlwyddiant “Deddf y Drindod” eleni? Hyd at 1813, 
roedd y Wladwriaeth Brydeinig yn ystyried Undodaeth yn ffydd cabledig. Fe wnaeth Deddf y 
Drindod unioni’r cam hwn.  Er mwyn dathlu’r achlysur, mae’r Ysgrifennydd wedi golygu 
llyfryn bach o’r enw “Ein Ffydd”, sef detholiad o ryw 30 o ddatganiadau ffydd gan Undodiaid 
unigol yng Nghymru.  Bydd  copiau’n cael eu hanfon at gynulleidfaoedd yn fuan. Neu, 
cysylltwch â fi os ydych eisiau copi.  
 

Ar eich cais... 
Mae wedi bod yn bleser ymweld â nifer o  
gynulleidfaoedd yn ddiweddar. Yr wyf wedi cael y  
fraint o gymryd rhan mewngwasnanaethau yn  
Nottais, Bangor, Capel y Bryn a Phantydefaid.  
Edrychafymlaen at fy ymweliadau ag Abertawe a  
Brondeifi yn fuan, yn ogystal â chefnogi’rcyfarfodydd  
newydd yng Nghaerfyrddin. 
 
Yr wyf hefyd wedi bod yn trafod materion yn ymwneud 
â llywodraethiant capeli. Rwyf wedi cael trafodaethau  
adeiladol o’r math yma yn Nottais a Threbanos. Mae’r  
gweithdai hwyrol yng Ngheredigion eisoes wedi trafod  
pob math o faterion ynghylch cyfansoddiadau, ac ym mis Mai, bydd ffocws y gweithdai yn 
troi tuag at arweinyddiaeth yn y capeli.  
 
Edrychaf ymlaen at ymweld ag Undodiaid Caerdydd yn fuan i gynnig sgwrs a hyfforddiant 
am y “cyfryngau newydd” bondigrybwyll sydd bellach yn rhan ganolog o’n byd – Twitter, 
Facebook, Blogio ag ati. 
 
Cofiwch – rwyf yn barod i ymweld yn unswydd â’ch cynulleidfa chi os ydych yn dymuno cael 
sgwrs neu codi unrhyw fater o gonsyrn. Pan fo unrhyw cynulleidfa yn cysylltu â mi, y mae 
eich cais yn mynd yn syth at frîg fy rhestr o flaenoriaethau gwaith. Edrychaf ymlaen at 
glywed oddi wrthych. 

 
Gyda ddiolch am eich cefnogaeth 
Carwyn Tywyn, Ysgrifennydd y Gyfadran 

 



 Siop Undodiaid Cymru... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
     “Baner pob ffydd”                            
 

 Baner pob ffydd                       Mat bwrdd capeli Ceredigion             Bathodyn Undodiaid Cymru 
                       (£10)               (£5 yr un neu £20 am 5)           (Rhad ac am ddim)  

 

“Beth mae’r Gyfadran wedi ei gwneud drosom ni?” 
 
• Ers 2011, mae’r Undodiaid yn aelodau o’r WCVA. Dyma’r corff sydd yn cynrychioli 
mudiadau gwirfoddol Cymru. Yn ogystal â chynnig adnoddau i ni (hyfforddiant, gwybodaeth 
a chyngor), mae’n nhw hefyd yn ymgyrchu ar faterion er lles pobl cymru (iechyd, tlodi, 
hawliau dynol, tlodi ac yn y blaen).  

 
• Ers 2012, mae’r Undodiaid yn aelodau o Gyngor Rhyng-Ffydd Cymru, sydd yn rhoi llais i’r 
Undodiaid ym materion ffydd yng Nghymru, ochr yn ochr â’r crefyddau mawr fel 
Cristnogaeth, Iddewiaeth, Hindwiaeth ac Islam. 
 
• Radio, Twitter, Facebook, pamffledi, nwyddau, cyfarfodydd cyhoeddus, y wasg: mae 
Ysgrifennydd y Gyfadran yn ceisio lledaenu neges yr Undodiaid mewn byd caled – ac wedi 
dod i gyswllt ag ambell ffrind newydd i’r enwad. 
 
• Cyfansoddiadau, ymddiriedolwyr, arweinyddiaeth, cydweithio rhwng gapeli, 
cyhoeddusrwydd: mae Ysgrifennydd y Gyfadran yn teithio’n gyson, o gyfarfod i gyfarfod, yn 
ceisio hybu ymarfer da a rhannu baich gyda chynulleidfaoedd â’r pwyllgorau ardal. Mae’n 
barod i ymweld â chi - mynnwch air ag ef! 
 

Cysylltwch â’r Ysgrifennydd...   
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