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Mae’r storïau a welir yma yn addas i’w darllen fel 
y maent, neu gallwch chi neu un o’r gynulleidfa 
eu hadrodd yn eich geiriau eich hun. Mae sleidiau 
PowerPoint ar gael hefyd i gyd-fynd â’r storïau 
ac rydym wedi nodi mewn print llwyd pa sleidiau 
sy’n mynd gyda phob rhan o bob stori.

Mae Caplaniaid Gweithle a 
Chaplaniaid Anna yn rhannu 
storïau ysbrydoledig ynglŷn â 
nesáu at bobl 

“Cysurwr, gwrandäwr, cameleon, llywiwr, arweinydd, 
gwestai, gwas, arloeswr..”

Dyma rai o’r geiriau a ddefnyddiwyd gan y 
caplaniaid y buom yn siarad â hwy, i egluro beth 
yw eu gweledigaeth. Maent i gyd yn ceisio bod “yn 
bresennol, yn gyson, yn barod i addasu, yn hyblyg, yn 
barod eu hymateb, yn greadigol, yn wydn, yn hawdd 
mynd atynt, yn gydymdeimladol, yn dyner, yn ddewr...
ac yn weddigar”.

Ar hyn o bryd mae Cronfa’r Genhadaeth ym Mhrydain 
yn cefnogi 18 lleoliad caplaniaeth. Mae’n anodd 
meddwl am ffordd well o fuddsoddi er mwyn nesáu at 
bobl. Gadewch i ni ddychmygu ein bod yn mynd allan 

y tu hwnt i furiau’r eglwys at ddau o’r caplaniaid hyn yn 
eu cymunedau.

Dyma Matt Albury, Caplan Gweithle a 
Charchar ym Mryste 

Bob wythnos bydd Matt i’w weld:
 mewn dau safle masnachol (Rolls Royce ac Airbus)
 gyda’r gwasanaeth tân (Prif Swyddfa Gwasanaeth 

Tân ac Achub Avon a Gorsaf Dân Temple)
 yng Ngharchar Ei Mawrhydi, Bryste.

Mae hefyd yn arwain tîm o gaplaniaid ar gyfer y 
stondinwyr sy’n dod yn flynyddol o wahanol wledydd i 
weithio ym Marchnad Nadolig y ddinas.

Dyma Matt 
Matt Albury 
Caplan 
Gweithle a 
Charchar, 
Bryste 
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Mae Matt yn 
gwasanaethu 
ac yn cefnogi: 
–  y staff mewn dau 

fusnes 

–  y gwasanaeth tân 

–  Carchar Ei 
Mawrhydi, Bryste 

–  stondinwyr ym 
marchnad Nadolig 
flynyddol y ddinas. 
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BOD YNO 
YW’R RHODD
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Meddai Matt: “Rwy’n credu mai fy mhrif waith i yw 
nesáu at bobl lle maen nhw – a’u gwasanaethu. Roedd 
yr Iesu’n mynd i bob math o lefydd er mwyn cael 
hyd i bobl. Er ei fod yn Fab Duw, dewisodd ddod 
atom ni. Rwy’n ceisio efelychu hynny. Dyna lle mae’r 
deyrnas: bod yng nghanol pobl, lle mae Ef yn barod, i 
wasanaethu a chysuro pobl.”

Gall pobl gyfarfod a sgwrsio yn anffurfiol â Matt neu 
gallant drefnu sesiwn hirach i drafod pethau’n fanylach. 
Dros nifer o flynyddoedd mae Matt wedi gweithio’n 
bwrpasol a chyson; trwy hynny daeth pobl i ymddiried 
ynddo. Maent yn gwybod bod eu cyfrinachau’n ddiogel 
gydag ef ac mai eu lles hwy yn unig sy’n bwysig iddo.

Bydd Matt yn gwrando ar bobl wrth iddynt drafod 
gwrandawiadau yn dilyn cwynion neu wrandawiadau 
galluedd, straen yn y gweithle, problem gyda 
pherthynas â rhywun arall, anawsterau iechyd 
meddwl, aelodau o deulu yn gaeth i sylweddau neu 
fwlio yn y gweithle. Fel rheol bydd yn cynnig empathi 
ac anogaeth, er mwyn i bobl gael eu grymuso i 
wynebu beth bynnag y maent yn mynd drwyddo. 
Ond ambell dro bydd angen iddo godi llais ar eu rhan 
yn ogystal. “Dydi o ddim yn brofiad cysurus o gwbl, 
yn aml,” meddai Matt. “Mae’n dorcalonnus beth mae 
rhywun yn ei weld a’i glywed weithiau. Mae’n gwneud 
i chi deimlo’n ddiymadferth. Ond mae bob amser yn 
bosibl cynnig y rhodd o fod yno ar eu cyfer ac ymroi 
yn llwyr i wrando.” 

Cafodd Matt ei hyfforddi yn ddiweddar i ddechrau 
dysgu technegau myfyrdod seciwlar yn y gweithle. 
Eisoes mae dros 80 o bobl wedi cymryd rhan yn y 
sesiynau y mae’n eu cynnig yn ystod yr awr ginio. 
Mae’r gweithdai hyn hefyd yn wych yn yr ystyr eu bod 
yn creu cysylltiad, ar gyfer pobl nad oedd wedi siarad 
â Matt o’r blaen, i’w galluogi i ddod i wybod am ei 
wasanaeth cyffredinol fel caplan.

Meddai Matt: “Mynd yw hanes caplaniaid bob amser.” 
Mynd allan i gyfarfod pobl, a dyna y mae Cronfa’r 
Genhadaeth ym Mhrydain yn gallu ei noddi drwy eich 
cymorth chi. Un o ddywediadau enwocaf John Wesley 
oedd ‘Y byd yw fy mhlwyf’, ac roedd yn llygad ei le 
oherwydd dyna lle mae’r Iesu – allan yn y byd ymhlith 
y bobl, lle maent yn byw ac yn gweithio, yn agos bob 
amser at y rhai sy’n fregus.”

Prif 
flaenoriaethau 
Matt yw bod yn 
bresenoldeb 
cyson, gan 
wrando a 
gwasanaethu. 
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Rhai pethau y daw pobl I weld 
Matt yn eu cylch yn aml: 
–  gwrandawiadau yn dilyn cwynion neu 

wrandawiadau galluedd 
–  straen yn y gweithle 
–  problem gyda pherthynas â rhywun 

arall 
–  anawsterau iechyd meddwl 
–  aelodau o deulu yn gaeth i sylweddau 
–  bwlio yn y gweithle. 

“Y byd yw fy 
mhlwyf” 
Pan fyddwch yn 
cefnogi caplaniaid 
fel Matt drwy 
Gronfa’r 
Genhadaeth ym 
Mhrydain, rydych yn 
helpu’r Eglwys 
Fethodistaidd i 
ddilyn Iesu Grist gan 
ddod â chysur i bobl 
yn y gweithle, mewn 
carchardai a lle 
bynnag mae aelodau 
mwyaf bregus ein 
cymdeithas. 
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Dyma Rachel Sturt, Caplan Anna i bobl 
hŷn yn Alton, Swydd Hampshire

Dim ond ers ychydig fisoedd y mae Rachel yn gweithio 
yn y swydd hon ond fe etifeddodd ffrwyth llafur 
cariad y ddau gaplan ffyddlon a fu’n gweithio yno o’i 
blaen ers 2010. Mae un ohonynt, Debbie Thrower, yn 
cydweithio â hi beth o’r amser.1

Meddai Rachel:  
“Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn gweinidogaeth 
i bobl hŷn a’r rhai sy’n byw gyda dementia, oherwydd 
rwy’n teimlo bod y bobl hyn yn aml yn cael eu 
hanghofio ac y dylem eu gwerthfawrogi.”

1 Debbie oedd y Caplan Anna cyntaf ac mae’n dal i gydweithio â Rachel fel caplan rhan-amser. Mae’n cael ei noddi gan Gymdeithas Darllen y Beibl 
(Bible Reading Fellowship) i ddatblygu rhwydwaith cenedlaethol o Gaplaniaid Anna ac i ddarparu adnoddau i bobl hŷn ar eu taith ysbrydol drwy 
gyfrwng Rhodd y Blynyddoedd. Ewch i www.thegiftofyears.org.uk i wybod mwy. 

Yn ôl ymchwil a wnaed gan Age UK yn 2014, mae dau 
o bob pump o’r holl bobl hŷn yn y DU (tua 3.9 miliwn 
o bobl) yn dweud mai eu prif gwmni yw’r teledu. Mae 
llawer o bobl hŷn ar eu pennau’n hunain, yn unig ac yn 
dioddef cyflyrau iechyd sy’n eu caethiwo. Mae gan bobl 
iau yn aml ddigonedd o bethau i’w hysgogi a’u difyrru 
a digon o gysylltiad ag eraill, ond nid yw’r pethau hyn 
bob amser ar gael mwyach i’r oedrannus.

Ond mae ochr arall i’r stori – a’r man cychwyn yw 
Anna (gweler Luc 2:36-38). Gwraig weddw oedrannus 
a bregus oedd Anna, ond ar yr un pryd roedd yn 
wraig gref, weddigar, aeddfed ei hysbryd, a gynigiodd 
sicrwydd i Mair y fam ifanc. Mae’n bosib i bobl gael 
cyfle ysbrydol newydd yn eu henoed.

Dyma 
Rachel 
Rachel Sturt 
Caplan Anna i 
bobl hŷn yn 
Alton, Swydd 
Hampshire 
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Pan fyddwn yn 
oedrannus, fe 
wynebwn heriau 
a chyfleoedd 
newydd. 
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Mae Caplaniaid Anna yn 
rhannu ym mywydau pobl… 
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Yn trefnu oedfaon a 
gweithgareddau arbennig… 

http://www.thegiftofyears.org.uk
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Bydd Rachel a Debbie’n ymweld â phobl hŷn yn eu 
cartrefi ac mewn cartrefi gofal preswyl, gan geisio 
cyrraedd y rhai mwyaf unig. Drwy eu gwaith:

 ● maent yn ymdrechu i nesáu at bobl er mwyn 
gwrando a chreu cyswllt

 ● maent yn parchu stori bywyd y rhai y maent yn 
eu cyfarfod, gan ymateb i beth bynnag y mae’r 
unigolyn yn sôn amdano

 ● maent yn grymuso pobl hŷn i gael nerth i fynd i’r 
afael â’r golled, y newid neu’r ansicrwydd y maent 
yn ei wynebu

 ● maent yn ysbrydoli pawb i wneud yn fawr o gyfnod 
mewn bywyd sydd yr un mor werthfawr yng 
ngolwg Duw â’r blynyddoedd gynt.

Yn ogystal â sgwrsio ag unigolion, bydd Caplaniaid 
Anna yn trefnu oedfaon a chyfle i fyfyrio ar gyfer pawb 
sydd am ymuno, yn enwedig mewn cartrefi gofal.

I wneud hyn oll, mae’n bwysig cydweithio’n glòs ag 
eraill sy’n gofalu am bobl hŷn – gan gynnwys rhai 
gwirfoddolwyr eithaf annisgwyl! Un o’r rheini oedd 
boneddiges o’r enw Mac, oedd newydd symud i’r 
ardal a hithau dros ei phedwar ugain. Roedd Caplaniaid 
Anna wrthi’n ei helpu hi i ddod i adnabod pobl pan 
wnaethant sylweddoli fod Mac yn hoff iawn, iawn o 
wau. Dyna sut y daeth Angel Tragwyddol i fod!

Dyma Angel Agos Atoch, a wnaed gan Becky Shaylor, 
therapydd galwedigaethol sydd hefyd yn gwirfoddoli 
fel un o ‘Ffrindiau Anna’. Mae Angel Agos Atoch yn 
mynd gyda’r caplaniaid ar eu hymweliadau ac yn cynnig 
gobaith a nerth i bobl.

Byddai’n bosib llenwi tudalennau ar dudalennau gyda 
hanesion Caplaniaid Anna. Ym mhob hanesyn mae 
elfen o wir garedigrwydd – pêl heulwen y mae rhywun 
wedi’i gwneud, te parti yr aeth rhywun i drafferth i’w 
baratoi, neu daith weddi sy’n mynd o un pen i’r lolfa i’r 
llall yn unig rhag iddi fod yn rhy bell. Mae’r pethau hyn 
yn rhoi gwybod i bobl yn bendifaddau, mewn ffyrdd 
pendant a chwbl bersonol, fod cariad Crist gyda hwy.

Ac yn cydweithio ag eraill 
sy’n gofalu am bobl hŷn… 

Team leader for the Anna Chaplain network Debbie 
Thrower and former Anna Chaplain in Alton Helen Jesty 
meet with the Bluebird Carers’ Group  
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Dyma ‘Angel Tragwyddol’ 
ac ‘Angel Agos Atoch’ 

…yn cynnig cysur trwy 
gyffyrddiad a chyfle da am sgwrs. 
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Mae Caplaniaid Annau yn mynegi 
cariad Crist mewn pob math o ffyrdd 
pendant a phersonol. 
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Diolch yn fawr

Dyma air o ddiolch i bawb yn yr Eglwys Fethodistaidd 
am noddi gwaith Rachel ac am hyrwyddo a chefnogi 
holl waith caplaniaid, oddi wrth Debbie Thrower 
sydd yn weinidog lleyg trwyddedig Anglicanaidd ac yn 
arwain rhwydwaith Caplaniaid Anna:

“Dymunai John Wesley fod allan ymhlith pobl, ac 
mae caplaniaeth yn canolbwyntio ar fod allan yn eu 
plith. Yn y ganrif hon, mae’r Eglwys Fethodistaidd 
wedi chwarae rhan arweiniol yn y gwaith o 
hyrwyddo caplaniaeth mewn ffyrdd cyffrous: 
mewn casinos, meysydd awyr a phob math o 
lefydd yn ogystal â’r rhai rydym ni’n sôn amdanynt 
yma. Rydym yn hynod ddiolchgar fod hynny wedi 
arwain at ddatblygu ein math ni o gaplaniaeth; 
mae’n rym sydd wedi rhyddhau doniau pobl, 
mewn ffordd wych, i wasanaethu Duw a phobl. 
Diolch am gefnogi cenhadaeth ym Mhrydain!”

Hoffem ninnau ychwanegu ein diolch. Mae eich 
gweddïau a’ch haelioni yn helpu i gynnal gwaith Matt, 
Rachel a llawer o bobl eraill. Clywsoch heddiw sut y 
mae caplaniaid yn nesáu at bobl i fod yn rhan o waith 
Duw a dod â’i gysur Ef i fywydau ac amgylchiadau 
pobl. Ond rydych chithau’n rhan o’r gwaith; mae eich 
gweddïau a’ch haelioni yn helpu i wneud eu holl waith 
yn bosibl. Codwch eich calonnau!

Debbie Thrower (ar y dde) 
Caplan Anna ac Arweinydd Tîm Rhodd y Blynyddoedd 
www.thegiftofyears.org.uk  
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Cafodd yr Eglwys Fethodistaidd ganiatâd i ddefnyddio’r lluniau a’r storïau hyn.
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â fundraising@methodistchurch.org.uk

mailto:fundraising@methodistchurch.org.uk

