
FFYDD SY’N 
GAFAEL 

Plannu ffydd sy’n para 

 

 

 

 

Hyfforddiant ymarferol i bawb sy’n awyddus i weld ffydd plant a 
phobl ifanc yn tyfu. 

Defnyddiol ar gyfer arweinwyr eglwysi, arweinwyr grwpiau plant ac 
ieuenctid a rhieni 

Dyffryn Ardudwy - 9 Gorffennaf (Cymraeg a 

Saesneg) 

Abertawe - 10 Gorffennaf (Saesneg) 

Bethlehem, Sir Benfro - 12 Gorffennaf (Saesneg) 

Porthaethwy - 14 Gorffennaf (Cymraeg a Saesneg) 



 

RHAGLEN ar gyfer 9, 10 ac 14 Gorffennaf 

7.00pm  Cofrestru 

7.30pm  Croeso a chyflwyno 

7.40pm  Beth yw Ffydd sy’n Gafael? 

8.05pm  Gwneud i ffydd afael yn y cartref, yr eglwys, 
  yr ysgol a’r gymuned 

9.05pm  Gwneud iddo ddigwydd 

9.30pm  Gorffen 

 
 

 

Mae’r hyfforddiant am ddim ond bydd cyfle i roi 
cyfraniad os dymunwch. 

 

OS HOFFECH WYBOD RHAGOR 

Cysylltwch â Helen 

 

   helenl@scriptureunion.org.uk 

  029 20512795 

    

TREFNIR GAN 

Scripture Union a Cyngor Cristnogol Ysgolion 
Cymru 

 

Disgyblion i Iesu am oes – 
dyna yw dyhead pawb 
ohonom ar gyfer y plant a’r 
bobl ifanc rydym yn eu 
nabod. Felly pam mae 
cynifer ohonynt yn troi cefn 
ar eu ffydd yn eu harddegau 
neu pan fyddant yn 
oedolion ifanc? Pa 
strategaethau ddylem eu 
defnyddio er mwyn i’w 
ffydd aeddfedu yn hytrach 
na marw? 

Mae gwaith ymchwil gan y 
Fuller Youth Institute yn 
awgrymu nad yw hi byth yn 
rhy gynnar nac yn rhy hwyr 
i ddechrau datblygu ffydd 
sy’n tyfu ac yn para – 
‘Ffydd sy’n Gafael’. Bydd y 
sesiwn yn edrych ar yr 
ymchwil a’i gasgliadau. 
Byddwn yn ystyried y 
goblygiadau ar gyfer rhieni, 
athrawon, gweithwyr plant 
ac ieuenctid, ac eglwysi 
wrth feddwl sut y gallwn 
helpu plant a phobl ifanc i 
feithrin ffydd a fydd yn para 
am oes. 

FFYDD SY’N 
GAFAEL 

 

Dyffryn Ardudwy  -   Canolfan y Stablau, 

7:00pm - 9:30pm   Ffordd y Llan 

(Cymraeg a Saesneg)  Dyffryn Ardudwy 

     LL42 2EU 

 

Abertawe -    Gospel Hall y Dyfnant 

7:00pm - 9:30pm   Heol Dyfnant 

(Saesneg yn unig)  Abertawe 

     SA2 7SN 

 

Bethlehem  -    Capel y Bedyddwyr 

(10:30am - 12:30pm fel  Bethlehem 

rhan o ddiwrnod hyfforddi  Sir Benfro 

     SA62 5QL   
       

 

Cysylltwch â Tim Longworth 

tim.james.longworth@gmail.com 

07900 780661 i gael gwybod rhagor) 

(Saesneg yn unig)    

 

Porthaethwy  -  Eglwys y Santes Fair 

7:00pm - 9:30pm   Ffordd Mona 

(Cymraeg a Saesneg)  Porthaethwy 

     LL59 5EA 


