
DEWIS EICH ADNODDAU

1. Mae’r Nodiadau hyn ar gyfer yr Arweinydd yn 
cynnwys: 

 ● Gwybodaeth am gerfluniau Yr Iesu Digartref 
sydd i’w gweld mewn llawer rhan o’r byd

 ● Tipyn o hanes Canolfan Fethodistaidd Bryste 
sef y prosiect Cenhadaeth ym Mhrydain 
sy’n cael sylw eleni, gan gynnwys neges gan 
Arolygydd y Gylchdaith

 ● Dolenni at adnoddau eraill all fod yn fuddiol 
a gwybodaeth am ymgyrchoedd yn erbyn 
digartrefedd. 

2. Mae’r dogfennau isod ar gael i’w lawrlwytho o 
brif dudalen we Offrwm yr Adfent
www.methodist.org.uk/adventoffering 

 ● Trefn Gwasanaeth a awgrymir 
 ● Litwrgi Canhwyllau gyda gweddi a phennill o 

emyn 809 yng Nghaneuon Ffydd, “Dragwyddol, 
hollalluog Iôr”, ar gyfer pob wythnos yn yr 
Adfent. Bob wythnos hefyd, dywedwch y weddi 
isod cyn goleuo’r gannwyll.

Mae’r Adfent yn adeg o aros ac o groesawu. 
Cofiwn unwaith eto am ddyfodiad cyntaf yr Iesu 
i’n daear, a’i eni mewn stabl ym Methlehem. 
Disgwyliwn am y dydd pan gawn ei groesawu i’n 
byd drachefn yn ei ogoniant. Heddiw, ceisiwn yr 
Iesu ei hun ym mhob ffrind, cymydog a dieithryn, 
fel y cawn ei gyfarch a’i groesawu. Hiraethwn am 
oleuni’r gwirionedd a dyfodiad y deyrnas lle mae 
croeso i bawb, bwyd ar gyfer pawb, pawb yn cael 
ei garu a phawb yn cael hyd i gartref.

 ● Storïau gan y gwesteion yng Nghanolfan 
Fethodistaidd Bryste. Maent yn cynnwys 

negeseuon gan bobl sy’n ddigartref.
 ● Fideo byr yn rhoi tipyn o hanes Canolfan 

Fethodistaidd Bryste a chyfweliadau gyda’r 
gwesteion a’r cogydd yn y ganolfan

 ● Cyflwyniad PowerPoint sy’n cynnwys 
gwybodaeth am gerflun Yr Iesu Digartref, 
meinciau cyfeillgarwch a sylwadau gan 
westeion yng Nghanolfan Fethodistaidd Bryste 
(mae’r cyflwyniad hwn yn ddelfrydol i ennyn 
diddordeb plant)

 ● Awgrymiadau ar gyfer rhannau o’r Beibl i’w 
defnyddio yn eich pregeth

 ● Y prif ddarlleniad o’r Ysgrythur mewn print 
bras hawdd ei ddarllen

 ● Awgrymiadau ar gyfer gweddïau i’w defnyddio 
yn y gwahanol rannau o’ch gwasanaeth ar gyfer 
pob oed

 ● Awgrymiadau ar gyfer yr emynau
 ● Pwyntiau trafod ar gyfer pob oed, yn seiliedig 

ar gerflun Yr Iesu Digartref a meinciau 
cyfeillgarwch

 ● Syniad creadigol ar gyfer Gweddïau Ymateb ac 
Eiriolaeth, ar thema digartrefedd, gyda chyfle 
i chwarae rôl lle’r awgrymir sut i gynnig helpu 
pobl mewn angen

 ● Syniadau ymarferol am sut y gall aelodau eich 
eglwys roi eu ffydd ar waith a helpu’r digartref.

 

CERFLUN YR IESU DIGARTREF

Mae ein thema ar gyfer Offrwm yr Adfent 
eleni wedi ei hysbrydoli gan waith Canolfan 
Fethodistaidd Bryste a cherflun Yr Iesu Digartref 
gan Timothy Schmalz, cerflunydd o Ganada. Mae’r 
cerflun yn dangos yr Iesu fel rhywun digartref sy’n 
cysgu ar fainc yn y parc. Mae ei wyneb a’i ddwylo 
o’r golwg o dan flanced – ond gwyddom pwy ydyw 
oherwydd y clwyfau ar ei draed.

Yn ystod yr Adfent, gofynnir i’r Cyfundeb Methodistaidd cyfan gefnogi  
Canolfan Fethodistaidd Bryste a’i gwaith hollbwysig yn helpu pobl ddigartref. Rydym yn eich gwahodd 
i drefnu gwasanaethau yn ystod yr Adfent yn seiliedig ar ein thema sef lletygarwch a digartrefedd, 
a ysbrydolwyd hefyd gan gerflun Yr Iesu Digartref. Bydd yr arian a godwch yn mynd tuag at noddi 
prosiectau gwerth chweil a chyffrous trwy gyfrwng Cronfa’r Genhadaeth ym Mhrydain.
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Mae cerflun Yr Iesu Digartref yn cyfleu Mathew 
25:37-40 mewn ffordd weledol:

“Yna bydd y rhai cyfiawn yn ei ateb: ‘Arglwydd,’ 
gofynnant, ‘pryd y’th welsom di’n newynog 
a’th borthi, neu’n sychedig a rhoi diod iti? A 
phryd y’th welsom di’n ddieithr a’th gymryd i’n 
cartref, neu’n noeth a rhoi dillad amdanat? 
Pryd y’th welsom di’n glaf neu yng ngharchar ac 
ymweld â thi?’ A bydd y Brenin yn eu hateb, ‘Yn 
wir, rwy’n dweud wrthych, yn gymaint ag ichwi 
ei wneud i un o’r lleiaf o’r rhain, fy nghymrodyr, 
i mi y gwnaethoch.’’’

Bwriad y cerflun efydd hwn o faintioli llawn yw 
herio ein syniadau a’n sbarduno i roi ein ffydd ar 
waith. Mae’n ein gwahodd i dosturio wrth bobl yr 
ymylon, croesawu’r dieithryn ac ymestyn allan at y 
rhai sy’n fregus gan gynnig lletygarwch hael.
 
Gosodwyd y cerflun cyntaf yng Ngholeg Regis, 
Prifysgol Toronto, Canada, ddechrau 2013. Mae 
castiau eraill o’r cerflun i’w gweld yn awr mewn 
llawer o wledydd drwy’r byd gan gynnwys Israel, 
Sbaen a’r Unol Daleithiau. Yr un enwocaf yw’r 
un y tu allan i swyddfeydd elusennol y Fatican 
yn Rhufain, a fendithiwyd gan y Pab Ffransis pan 
gafodd ei osod yno yn 2016. Disgrifiodd y Pab ef 
fel “portread hardd a rhagorol o’r Iesu”.
 
Yn nes adref, mae cerfluniau Yr Iesu Digartref 
i’w gweld yn Nulyn, Glasgow, Lerpwl, Llundain a 
Manceinion.
 

CANOLFAN FETHODISTAIDD BRYSTE

Prosiect o eiddo Cylchdaith Fethodistaidd Bryste 
a De Swydd Gaerloyw yw Canolfan Fethodistaidd 
Bryste. Cymuned Gristnogol yw’r Ganolfan, lle 
cynigir lletygarwch, cyfeillgarwch, prydau bwyd, 
gwasanaethau a chwnsela i bobl sy’n ddigartref 
neu’n byw mewn llety dros dro.

Ers bron i 30 mlynedd, mae’r ganolfan yn ei 
lleoliad presennol yn cynnig llety, noddfa a 
chymorth i’r bobl fwyaf bregus a wthiwyd i gyrion 
cymdeithas. Mae gan yr Eglwys Fethodistaidd 
brosiectau ar gyfer y digartref ym Mryste ers yr 
1970au.
 
“Roedd yr Iesu bob amser yn cofio’r digartref 
ac rydym yn ceisio dilyn yn ôl ei droed trwy 
gydymdeimlo â’r rhai sy’n fregus ac a wthiwyd i 
gyrion cymdeithas,” meddai’r Parchedig David 
Alderman, Arolygydd Cylchdaith Bryste a De 
Swydd Gaerloyw.
 
“Roedd yr Iesu ei hun yn ddigartref ac yn 
dibynnu’n aml ar eraill i gynnig lletygarwch 
iddo. Credwn fod pawb wedi’i greu ar lun a delw 
Duw a bod pawb yn werthfawr i Dduw. Rydym 
yn croesawu unrhyw un y mae arno angen ein 
cymorth yn y ganolfan. Lletygarwch, sef un o’n 
gwerthoedd fel Cristnogion, sydd wrth wraidd 
popeth a wnawn. Ein nod yw bod yn gartref i bobl 
sydd heb gartref.”
 
Ar hyn o bryd mae Canolfan Fethodistaidd Bryste 
yn agor dridiau a hanner yr wythnos. Mae aelodau 
tîm y ganolfan yn gobeithio codi digon o arian i allu 
agor y drysau bum diwrnod yr wythnos. O wneud 
hynny, bydd modd iddynt ddarparu mwy o brydau 
a gwasanaethau ar gyfer pobl sydd mewn dirfawr 
angen am eu cymorth. 
 
Beth yw’r prif bethau y mae’r ganolfan  
wedi’u cyflawni? 

 ● Paratoi a gweini dros 10,000 o brydau 
maethlon i’w gwesteion bob blwyddyn

 ● Cyd-drefnu dros 1,000 o sesiynau cymorth un-
i-un ar gyfer eu gwesteion bob blwyddyn

 ● Helpu gwesteion drwy eu cyfeirio ymlaen 
a thrwy roi cymorth iddynt i gael hyd i le i 
fyw, gwneud cais am fudd-daliadau, sicrhau 
gwasanaeth adferiad a gwasanaethau eraill

 ● Prosiectau i helpu’r gymuned, fel codi sbwriel 
mewn parc lleol, gyda’r gwesteion yn arwain y 
mentrau hyn. 

Pa wasanaethau mae’r ganolfan yn eu 
darparu? 

 ● Cyfleusterau i gael cawod a golchi dillad 
 ● Lle cadw dillad, gan gynnwys pebyll, sachau 

cysgu a loceri ar gyfer pobl sy’n cysgu allan
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 ● Brecwast, cinio a diodydd poeth
 ● Defnydd o ffonau, cyfleusterau gwefru a 

chyfrifiaduron
 ● Helpu gwesteion o ran eu lles emosiynol a 

chorfforol
 ● Cymorth trwy weddi ac oedfaon
 ● Cymorth gyda budd-daliadau a cheisiadau ar-

lein
 ● Torri gwallt am ddim
 ● Brechiadau ffliw a chlinig iechyd lle gall pobl 

alw i mewn. 

Pa adloniant mae’r ganolfan yn ei gynnig? 

 ● Ystafell gemau gyda byrddau p l a thennis 
bwrdd

 ● Gweithdai celf
 ● Cyfle i ddarllen papurau newydd, llyfrgell o 

lyfrau a gemau bwrdd
 ● Prynhawniau ffilm
 ● Garddio.

Am wybodaeth bellach ewch i 
www.methodist-centre.org.uk 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CYFRANNU
Trwy gyfrwng gwasanaeth Offrwm yr Adfent eleni, 
gwahoddir y Cyfundeb i fod yn gefn i Ganolfan 
Fethodistaidd Bryste gan gefnogi’r gwaith 
hollbwysig a wneir yno ac mewn prosiectau eraill 
y mae Cronfa’r Genhadaeth ym Mhrydain yn eu 
cefnogi.
 
Efallai y byddwch yn dewis casglu yng ngwasanaeth 
Offrwm yr Adfent yn unig (y prif gasgliad neu 
gasgliad ar y diwedd) neu gallwch ddefnyddio’r 
gwasanaeth hwn i gysegru arian a gasglwyd gan 
eich eglwys neu drwy ymdrechion yn y gylchdaith 
yn ystod yr wythnosau blaenorol. Ar dudalen we 
Adfent www.methodist.org.uk/adventoffering fe 
welwch y cyfarwyddiadau ariannol ar gyfer prosesu 
offrwm eich eglwys neu eich cylchdaith.
 
Diolchwn i Dduw am y modd y mae Canolfan 
Fethodistaidd Bryste yn dangos cariad Crist a 
gweddïwn y bydd y gwaith yn parhau a datblygu. 
Gweddïwn y bydd modd inni ymateb i’r her y mae 
ei hesiampl yn ei chynnig i ni, sef croesawu’r 
dieithryn, gofalu am y tlawd a chynnig lletygarwch i 
bobl sydd heb gartref.
 

ADNODDAU YCHWANEGOL

Os hoffech chi a’ch eglwys wybod mwy am y 
problemau ehangach sy’n effeithio ar bobl sy’n 
ddigartref, a beth allwch chi ei wneud i helpu, 
mae gan y Cyd-dîm Materion Cyhoeddus (JPIT) 
adnoddau ardderchog sydd yn cael eu diweddaru’n 
gyson, yn www.jointpublicissues.org.uk/housing-
and-homelessness
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