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Diolch am ddefnyddio’r adnoddau a ddarperir eleni ar gyfer gwasanaeth cysegru
Offrwm y Pasg. Rydych yn dilyn traddodiad a sefydlwyd ym 1883 gan Mrs
Caroline Wiseman, ysgrifennydd pwyllgor a sefydlwyd er mwyn cefnogi cenadesau’r Eglwys Fethodistaidd
yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Dyma ragflaenydd Gwaith y Merched. I ddechrau, gofynnwyd i
deuluoedd godi “ceiniog y pen” adeg y Pasg er mwyn helpu i godi arian at y gronfa genhadol. Ym 1900,
cododd Gwaith y Merched £1,655 at waith y genhadaeth dramor. Ar ôl hynny mae pob un o fudiadau
merched yr Eglwys Fethodistaidd wedi annog pobl i gyfrannu er mwyn cefnogi cenhadaeth Duw. Yn y
blynyddoedd diwethaf, Merched Methodistaidd ym Mhrydain sydd wedi bod yn gyfrifol (gyda chymorth
Tîm Perthnasau’r Eglwys Fyd-eang o fewn yr Eglwys Fethodistaidd) am baratoi adnoddau gan gynnwys
gwasanaeth cysegru blynyddol, sy’n cael ei gynnal mewn llawer man ar draws y Cyfundeb, fel gwasanaeth
cylchdeithiol yn aml. Mae’r cyfan o’r arian a godir trwy Offrwm y Pasg yn mynd i Gronfa Cenhadaeth
Fyd-eang yr Eglwys Fethodistaidd ym Mhrydain ac Iwerddon, i’w ddyrannu i waith ein 65 Partner Eglwys
ledled y byd. Yn 2015, codwyd cyfanswm o £427,500 drwy Offrwm y Pasg, diolch i haelioni Methodistiaid
fel chi. Diolch am wneud gwahaniaeth drwy gyfrannu i genhadaeth Duw yn y modd hwn.

Rhannwch y nodiadau hyn â’r rhai sy’n helpu i gynllunio eich
gwasanaeth lleol.
Gwnewch lungopïau o’r nodiadau os yw hynny o gymorth. Sicrhewch fod pob trysorydd yn
gyfarwydd â’r cyfarwyddiadau ar gyfer ymdrin â’r arian a Chymorth Rhodd.
Mae gwasanaeth cysegru Offrwm y Pasg eleni,
Disgleirio fel Sêr, yn cynnig cyfle i bobl wybod am
waith brodorion mewn penodiadau cenhadol.
Unigolion yw’r rhain sy’n gweithio yn eu gwlad eu hunain,
mewn mentrau a gychwynnwyd gan eu heglwysi lleol ond
dan nawdd Cronfa’r Genhadaeth Fyd-eang. Mae llawer
o weithwyr o’r fath mewn gwahanol rannau o’r byd ac
rydym wedi dewis tair, mewn diwylliannau gwahanol iawn
i’w gilydd, er mwyn dangos sut y mae eu gwaith yn dod
â goleuni a gobaith Duw i sefyllfaoedd heriol. Adroddir
pob hanesyn gan aelod o Dîm Perthnasau Byd-eang yr
Eglwys sydd â chyfrifoldeb am yr ardal dan sylw. Mae
Sandra Lopez, Cyd-drefnydd Partneriaeth ar gyfer America
Ladin a’r Caribî, yn disgrifio gwaith y Parchedig Maria do
Carmo Moreira Lima gyda throseddwyr ifanc ym Mrasil.
Mae Joanna Akyeampong yn gweithio’n uniongyrchol gyda
phlant nad ydynt yn mynd i’r ysgol a genethod y stryd
yn Ghana a’r Dr Bunmi Olayisade, sydd â chyfrifoldeb am
bartneriaethau eglwysig yn Affrica, sy’n dweud ei stori hi.
Cawn ein cyflwyno i waith rhyng-ffydd Jennifer Jag Jivan
sydd yn hyrwyddo heddwch ym Mhacistan.
Mae pob stori i’w chael fel rhan o’r nodiadau hyn a
hefyd fel tudalennau ar wahân ar wefannau’r Eglwys
Fethodistaidd a Merched Methodistaidd ym Mhrydain.
Ystyriwch yn ofalus pwy sydd am ddarllen y storïau yn y
gwasanaeth, er mwyn cael cymaint o amrywiaeth sy’n
bosibl ymhlith y darllenwyr. Bydd cyflwyniad PowerPoint
ar gael o fis Ionawr ymlaen gyda lluniau o aelodau Tîm yr
Eglwys Fyd-eang, y brodorion mewn penodiadau cenhadol
a’r gwaith y maent yn ei wneud, ar www.methodist.org.uk
ac ar www.mwib.org.uk.
Rydym wedi cynnwys lle ar gyfer siaradwr gwadd yn
nhrefn y gwasanaeth eleni, os mai dyna eich dymuniad.
Mae gan rai cylchdeithiau bartneriaid cenhadol sydd
newydd ddychwelyd i’r ardal, y byddant yn dymuno
eu gwahodd. Mae rhestr o siaradwyr hefyd ar gael yn
wcr.admin@methodistchurch.org.uk. Er hynny, mae’r
gwasanaeth yn gyflawn fel y mae a gellir hepgor siaradwr
os yw’n well gennych.
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Cyn y gwasanaeth
• Trefnwch i amlenni Offrwm y Pasg gael eu dosbarthu,
ynghyd â’r nodau llyfr sy’n rhoi mwy o wybodaeth, i
bob capel yn eich cylchdaith yn ystod y Grawys ac yn
arbennig ar Sul y Pasg.
• Sicrhewch fod gan drysoryddion y capeli a’r gylchdaith
gopi o’r canllawiau/cyfarwyddiadau ariannol sydd
yn rhan o’r nodiadau hyn ac sydd hefyd ar gael ar y
gwefannau.
• Defnyddiwch y posteri A3 i hysbysebu’r gwasanaeth
a chofiwch gwblhau’r rhan sy’n dangos ble a phryd y
cynhelir y gwasanaeth. Gallwch lawrlwytho posteri llai,
maint A4, o’r wefan a’u hargraffu’n lleol os dymunwch.
• Hysbysebwch y gwasanaeth yng nghyhoeddiadau’r
capeli, gan estyn croeso cynnes i bawb.
• Cysylltwch â’ch cynrychiolydd ar Fforwm Taleithiau
Merched Methodistaidd, gan roi’r manylion am y
gwasanaeth fel y caiff yr wybodaeth ei chynnwys yn y
rhestr o’r holl wasanaethau lleol.
• Paratowch sêr papur i’w rhoi i bobl wrth iddynt
gyrraedd y gwasanaeth.
Paratoir myfyrdodau ar gyfer y Grawys ar thema
“disgleirio fel sêr”, i’n helpu ni i baratoi. Bydd y rhain i’w
gweld ar wefan Merched Methodistaidd, www.mwib.org.
uk o fis Ionawr ymlaen. Cofiwch annog pobl i ddefnyddio’r
adnoddau defosiynol hyn, fel unigolion neu mewn
grwpiau. Efallai y byddent yn fuddiol ar gyfer pregethwyr
lleol ac arweinwyr addoliad sydd yn arwain oedfaon yn
ystod yr wythnosau cyn y Pasg. Gallai’r myfyrdodau fod
o fudd hefyd o ran cynnig syniadau ar gyfer anerchiad
(dewisol) yn y gwasanaeth cysegru.
Bydd adnoddau ar gyfer plant yn gysylltiedig â thema
eleni hefyd ar gael ar y wefan o fis Ionawr ymlaen. Rhowch
wybod i arweinwyr Ysgolion Sul a Llan Llanast a’r rhai sy’n
gweithio gyda Sgowtiaid a Geidiaid.

Canolbwynt gweledol i’r addoliad. Byddwch yn
greadigol! Dyma ambell syniad y gallech ei ddatblygu:
1. Gosodwch ddarn mawr o ddefnydd glas tywyll neu ddu
yn nhu blaen y capel. Ar hwn, gosodwch res o oleuadau
bach (sêr). Dylid eu cynnau cyn i’r gwasanaeth
ddechrau.
Yn ystod y gwasanaeth, bydd yr arweinydd neu’r
siaradwr yn gwahodd pawb i ysgrifennu gweddi fer,
addewid neu weithred ar ei seren bapur, neu enw
rhywun sydd wedi “disgleirio fel seren” iddi neu iddo.
Pan ddeuir â’r rhain ymlaen, wedyn, gellir eu gosod
ar y defnydd tywyll neu eu hongian ar y goleuadau
bach. Gellid defnyddio teclyn tyllu a llinyn tenau wrth
baratoi’r sêr papur.
2. Posibilrwydd arall yw defnyddio brigau noeth gan
osod goleuadau arnynt. Gosodwch y brigau yn erbyn y
cefndir glas tywyll neu ddu a hongian y sêr arnynt.
3. Defnyddiwch ddarnau o bapur gludiog siâp sêr, fel y
gall pobl ysgrifennu ar y rheini a’u gludo ar y defnydd.
Bydd arnoch angen pedair neu fwy o ganhwyllau mawr
hefyd, i’w goleuo yn ystod y gwasanaeth. Ceisiwch gael
pethau sy’n gysylltiedig â’r gwahanol rannau o’r byd y
clywir amdanynt yn y storïau i’w harddangos. Chwiliwch
am symbolau o gaethiwed, sgiliau galwedigaethol a
deialog rhyng-ffydd, y gallech eu hychwanegu at yr
arddangosfa ar ôl pob stori neu yn ystod y gweddïau o
eiriolaeth.
Y sêr papur. Cyn y gweddïau o eiriolaeth, dylai’r
arweinydd neu’r siaradwr wahodd y gynulleidfa i
ysgrifennu un o’r pethau isod ar eu sêr:
• enw rhywun sydd wedi bod fel seren yn disgleirio iddo/
iddi
• gweddi fer dros sefyllfa lle mae angen goleuni Crist
• addewid – rhywbeth y mae am ei wneud er mwyn i
oleuni Crist ddisgleirio yn ei gymuned.
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Cerddoriaeth
Mae digon o gyfle i gynnwys eitemau gan gôr neu grwp
cerddorol fel rhan o’r gwasanaeth. Efallai yr hoffent ganu
CFf 50 Kwmbayah (alaw o India’r Gorllewin) CFf 191
Santo, Santo (o’r Ariannin) neu un o ganeuon Taizé.
Tra bydd pobl yn ysgrifennu ar eu sêr papur, gallai’r côr
ganu emyn (e.e. CFf 385 Goleuni’r byd yw Crist neu CFf
572 Tyrd, Ysbryd Sanctaidd, rho dy wawr) neu gellid
gwrando ar gerddoriaeth offerynnol.
Wrth i’r gwasanaeth ddod i ben, efallai yr hoffai grwp
ganu CFf 60 Halelwia, Halelwia (litwrgi traddodiadol o Dde
Affrica) neu CFf 59 Laudate omnes gentes.

Gweddïau
Ar yr adeg briodol, gall yr arweinydd offrymu gweddïau o
eiriolaeth dros achosion lleol.

Myfyrdod ar y thema
Pwyntiau a awgrymir ar gyfer anerchiad byr, os
dymunir, yn seiliedig ar Philipiaid 2:1-16
Sut mae disgleirio goleuni Iesu Grist i’r tywyllwch?
Gallwn:
•
•
•
•

rannu ein cariad (adnod 1)
gwasanaethu ein gilydd (adnod 7)
ymatal rhag cwyno a ffraeo (adnod 14)
rhannu’r neges am y bywyd newydd (adnod 16).

Pwy sydd wedi dangos goleuni cariad Crist i chi? Athro?
Ffrind? Dieithryn?
Pan fyddwn yn cydgerdded â phobl anghenus, byddwn yn
aml yn darganfod goleuni Crist sydd o’u mewn yn disgleirio
ar ein cyfer ninnau.

Storïau
Llungopïwch y storïau ar gyfer y rhai sydd am eu darllen neu lawrlwythwch nhw o’r wefan. Nid
ydynt yn cael eu cynnwys yn llawn yn y taflenni ar gyfer y gwasanaeth ond gall pobl eu lawrlwytho
o’r wefan i’w darllen eto ar ôl y gwasanaeth. Mae lluniau i gyd-fynd â’r storïau yn y cyflwyniad
PowerPoint.

Stori 1: Maen nhw’n fy ngalw i’n
sant
“Maen nhw’n fy ngalw i’n sant,” meddai’r Parchedig
Maria de Carmo Moreira Lima, brodor mewn penodiad
cenhadol ar gyfer yr Eglwys Fethodistaidd ym Mrasil. Yna
ychwanega, “Er fy mod yn ceisio egluro nad wyf fi ddim,
rydw i’n gwneud fy ngorau i’w harwain, gorau galla i, fel
petaent yn blant i mi.”
‘Plant’ Maria yw’r bobl ifanc sy’n cael eu cadw mewn tri
sefydliad i droseddwyr ifanc yn Belford Roxo yn nhalaith
Rio de Janeiro, a Bangu sef cymdogaeth yn Ninas Rio
de Janeiro. Ym Mrasil fe gafodd oedran atebolrwydd
troseddol ar gyfer rhai troseddau ei ostwng o 18 i 16 yn
2015 ac mae’r gwaith y mae Maria’n ei wneud gyda’r bobl
ifanc hyn yn hollbwysig oherwydd mae’n dangos iddynt y
cariad a’r gobaith y mae Iesu Grist yn eu cynnig.
Yn aml iawn nid yw’r amgylchedd yn y sefydliadau hyn
yn hyrwyddo gwaith ailsefydlu ac adfer ac felly fel rhan
o’i gwaith mae Maria yn eiriol dros droseddwyr ifanc i
geisio gwell amodau byw ar eu cyfer. Ers y llynedd, mae
hi wedi helpu i wella’r deiet y mae’r troseddwyr ifanc yn
ei gael, wedi meithrin gwell perthynas rhyngddynt hwy
a’u swyddogion ac wedi cefnogi adeiladu canolfan groeso
i deuluoedd lle gall mamau a theuluoedd y troseddwyr
ifanc gael eu derbyn pan fyddant yn dod i ymweld.
Mae gwrthdaro a thrais rhwng gangiau yn digwydd y
tu allan i’r sefydliadau troseddwyr ifanc, gan arwain yn
aml at farwolaethau. Yna pan gaiff aelodau gangiau
eu gorfodi i gyd-fyw oddi mewn i’r sefydliad, bydd
y gwrthdaro hwnnw’n parhau. “Un peth heriol iawn
yw datblygu gwaith bugeiliol gyda gwahanol gangiau
yn yr un sefydliad,” meddai Maria. “Mae’r rhai sy’n
gweithio yma yn ofni y bydd y carcharorion yn dreisgar,
ond maent wedi dangos parch mawr ataf fi ac wedi
ymddwyn yn ardderchog yn yr holl weithgareddau.” Mae
Duw yn defnyddio Maria i ddisgleirio fel goleuni mewn
amgylchedd treisgar a thywyll, gan ddod â thangnefedd,
cymod a gobaith.
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Stori 2: Gobaith i’r Arddegau
Rhaglen yw Gobaith i’r Arddegau sy’n cael ei rheoli gan yr
Eglwys Fethodistaidd yn Ghana.
Sefydlwyd Gobaith i’r Arddegau yn 2012 er mwyn helpu
merched ifanc oedd wedi rhoi’r gorau i fynd i’r ysgol
oherwydd diffyg arian neu am eu bod wedi beichiogi yn
eu harddegau. Drwy gael hyfforddiant galwedigaethol
a chymorth gan eu cyfoedion, daw gobaith i’r merched
hyn. Byddant yn dysgu sgiliau newydd ac yn cael yr
wybodaeth y mae arnynt ei hangen i wella eu safon byw a’u
disgwyliadau.
Yn ôl y Dr Bunmi Olayisade, Cyd-drefnydd Partneriaeth
Perthnasau’r Eglwys Fyd-eang yn Affrica, “Pan es i Accra
ym Mawrth 2016, roedd 18 o ferched yn dysgu arlwyo,
gwnïo, gwneud mwclis a hetiau a thrin gwallt gan ddilyn
cyrsiau Tystysgrif y Sefydliad Hyfforddi Galwedigaethol
Cenedlaethol.
“Cyd-drefnydd y Rhaglen sy’n helpu’r merched bregus hyn
yw Joanna Akyeampong. Mae hi’n llawn brwdfrydedd.
Mae’n dysgu moesau da a disgyblaeth iddynt yn ogystal â
sgiliau. Mae’n aelod gweithgar o’r Eglwys Fethodistaidd ac
yn cydweithio â hyfforddwyr eraill. Mae’n gobeithio y bydd
ambell un o’r myfyrwyr addawol yn dod yn hyfforddwyr
eu hunain yn y pen draw, gan ysbrydoli merched eraill sy’n
cymryd rhan yn y cynllun.
“Cefais y fraint o siarad â’r merched a’u hyfforddwyr ac
roeddent yn ysbrydoledig ac yn ddiolchgar iawn am y cyfle.
Roedd ansawdd y gwaith roeddent yn ei arddangos yn dda
iawn ac fe soniodd rhai am gael gyrfa gydag Adran Arlwyo’r
Heddlu, sydd yn newyddion da. Roedd un ferch yn awyddus
i ddechrau ei busnes teilwriaeth ei hun os byddai ei theulu’n
gallu prynu peiriant gwnïo iddi.
“Rwy’n credu y bydd y rhaglen hon yn gymorth mawr i
liniaru tlodi a grymuso’r merched. Byddant yn llai tebygol o
gael eu hecsbloetio a bydd yr eglwys yn cael mwy a mwy o
ddylanwad cadarnhaol wrthi iddi rannu cariad Crist drwy air
a gweithred yn y gymdeithas.”

Stori 3: Deialog rhyng-ffydd ym
Mhacistan
Stori gan Steve Pearce, Cyd-drefnydd Partneriaeth Perthnasau’r
Eglwys Fyd-eang yn Asia a’r Môr Tawel.
Nid yw’n hawdd bod yn Gristion ym Mhacistan. Mae poblogaeth y
wlad yn 192 miliwn ac mae 97% yn Fwslimiaid. Mae’n lle anodd i
lawer o Fwslimiaid hefyd. Mae pump o Fwslimiaid Sunni am bob un
Mwslim Shia, tra mae’r Mwslimiaid Ahmadi yn cyfrif am ddau y cant
yn unig o’r boblogaeth – ac yn ôl y gyfraith nid yw’r bobl hynny yn
Fwslimiaid o gwbl.
Problem arall yw tlodi ac mae 60% o’r boblogaeth yn byw ar lai na
dwy ddoler y dydd. Mae’r rhan fwyaf o ferched yn anllythrennog
(tua 55%) ac mae genethod yn parhau i gael llai o gyfle i fynd i’r
ysgol na bechgyn.
Mae Islam a Christnogaeth fel ei gilydd yn hyrwyddo heddwch ac
eto ym Mhacistan fe welir llawer o drais. Mae’n ymddangos yn aml
fod crefydd yn achosi anghytundeb yn hytrach na chytgord, er bod
y Coran Sanctaidd yn dysgu “Dy grefydd di i ti a’m crefydd innau
i mi” (109:6). Yn yr un modd, mae’r Beibl yn rhoi i ni weledigaeth
heddychlon Micha, sy’n dweud y “rhodia pob un o’r cenhedloedd yn
enw ei duw” (Micha 4:5).
Mewn sefyllfa fel hon, mae’n rhaid wrth gyd-ddealltwriaeth
ac mae’n hanfodol parhau i drafod - mae’n fater o fywyd neu
farwolaeth.
Mae Jennifer Jag Jivan yn disgleirio fel seren mewn lle sy’n gallu bod
yn dywyll. Mae’n credu’n angerddol mewn cynnal deialog a thrwy
gyfrwng ei gwaith yn y Ganolfan Astudio Gristnogol yn Rawalpindi
mae’n helpu Mwslimiaid a Christnogion i ddeall ei gilydd ychydig yn
well a chael hyd i ffyrdd o fwynhau cwmni ei gilydd ym Mhacistan
yn hytrach na bod yn ddig wrth ei gilydd. Mae pob cyfarfyddiad
bychan sy’n cael ei alluogi gan y gwaith hwn yn gallu newid
llawer o fywydau. Ambell dro, caiff cyfarfyddiad effaith hynod
bellgyrhaeddol, fel yn yr achos hwn:
Cynhaliwyd gweithdy hyfforddi yn ddiweddar, yn para tri diwrnod,
ynglyn â chreu heddwch. Roedd dau unigolyn o un o’r sefydliadau
Islamaidd mawr yn bresennol yno. Daeth un ohonynt at Jennifer a
gofyn iddi roi hyfforddiant ar waith rhyng-ffydd a chreu heddwch
i nifer o bobl eraill o’i enwad ef. Mae rhai o’r arweinwyr crefyddol
hynny yn gyfrifol am hyd at 200 madrasa – sef ysgolion crefyddol
Islamaidd – a channoedd o filoedd o ddilynwyr.
Nid oedd hyn yn beth cwbl ddiogel i Jennifer ei wneud. Ond os
byddwch yn disgleirio fel seren, bydd pethau da yn digwydd.
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Cyllid/Cymorth Rhodd
A fyddwch cystal â darllen y cyfarwyddiadau
hyn a’u rhoi i drysorydd eich eglwys a’r
Ysgrifennydd Cymorth Rhodd. Mae’n bwysig
hefyd ei bod yn cael eu rhoi i Drysorydd
Merched Methodistaidd ym Mhrydain yn y
Gylchdaith.
Mae’r cyfarwyddiadau ar gyfer casglu Cymorth
Rhodd ac anfon rhoddion i mewn gan ddefnyddio
amlenni casglu Offrwm y Pasg yr un fath ag yn 2016
a gallwch eu lawrlwytho fel dalen ar wahân o wefan
yr Eglwys Fethodistaidd.
Mae’r cyfarwyddiadau hyn yn berthnasol i
gasgliadau eglwysi unigol. Sylweddolwn, fodd
bynnag, fod llawer o wasanaethau Offrwm y Pasg
yn cael eu cynnal ar gyfer cylchdaith gyfan; os felly,
gall eglwysi lleol wneud casgliad ar wahân gyda
swyddogion cylchdeithiol yn eu derbyn wedyn.
Yn flaenorol, awgrymid cadw amlenni Offrwm y
Pasg oedd heb eu hagor ac a oedd â Chymorth
Rhodd arnynt, i’w cyflwyno yn y gwasanaeth
cysegru. Nid yw hyn yn unol â chanllawiau CThEM
o safbwynt dilyn yr arferion gorau wrth ymdrin â
rhoddion a’u bancio ac felly rydym yn argymell y
ddau ddewis isod.

Y dulliau gorau ar gyfer casglu a danfon
rhoddion gan ddefnyddio amlenni casglu
Offrwm y Pasg.

OPSIWN 1
A. Casglu rhoddion GYDA Chymorth Rhodd
1. Fel sy’n digwydd gyda chasgliadau arbennig
eraill (e.e. All We Can, MHA neu Gymorth
Cristnogol) gofynnwch i swyddogion eich
eglwysi (Ysgrifenyddion Cymorth Rhodd neu
swyddogion cyfatebol) gasglu Amlenni Casglu
Offrwm y Pasg (gydag arian parod neu sieciau
ynddynt) a gafwyd gan eu cynulleidfa, wedi’u
selio a gyda’r manylion wedi’u llenwi. Yna
dylid agor yr amlenni a rhoi’r cyfan i drysorydd
yr eglwys (neu swyddog cyfatebol) er mwyn
bancio’r rhoddion yng nghyfrif banc yr eglwys.

parhad dros y ddalen...

2. Pan fydd yr eglwys wedi derbyn a bancio’r rhoddion
yng nghyfrif banc yr eglwys, dylai swyddogion yr
eglwys gadw amlenni gwag casgliad Offrwm y Pasg at
ddibenion archwilio a chynnwys y rhoddion a fanciwyd
ar ffurflen hawlio Cymorth Rhodd eu heglwys, sy’n
cael ei chyflwyno i’r Gwasanaeth Swyddfa Cymorth
Rhodd*. NI DDYLID anfon yr amlenni hyn at Adran Gyllid
Methodist Church House oni bai ei bod yn amhosibl
i’ch eglwys hawlio Cymorth Rhodd (gweler Opsiwn 2).
Dylai pob eglwys gadw’r amlenni hyn am chwe blynedd
yn unol â’r gofynion ar gyfer cadw cofnodion Cymorth
Rhodd.
Y drefn uchod yw’r ffordd orau o ddelio â rhoddion
ac fe hoffem i bob eglwys ddilyn y drefn hon os yn
bosibl er mwyn hawlio Cymorth Rhodd ar roddion.

*Mae Gwasanaeth Swyddfa Cymorth Rhodd yr Eglwys
Fethodistaidd yn prosesu hawliadau Cymorth Rhodd ar
gyfer tua 4,000 o eglwysi bob blwyddyn, gan adennill tua
£10m gan CThEM ar ran yr eglwysi hynny. Ar ôl prosesu’r
hawliadau, bydd y Gwasanaeth yn trosglwyddo’r arian
Cymorth Rhodd a ad-delir i bob eglwys unigol.

B. Anfon rhoddion i Gronfa’r Genhadaeth Fydeang i mewn
Pan fydd eglwys wedi casglu a bancio ei roddion yng
nghyfrif banc yr eglwys, gellir dewis pa un o’r canlynol i’w
wneud:
1. Gall trysorydd yr eglwys ysgrifennu siec, taladwy i
“Gronfa Cenhadaeth Fyd-eang yr Eglwys Fethodistaidd”
am gyfanswm y rhoddion. (Bydd angen anfon siec arall
pan ad-delir yr arian Cymorth Rhodd). Yna gellir rhoi’r
siec am y rhoddion i drysorydd Merched Methodistaidd
ym Mhrydain yng ngwasanaeth cysegru Offrwm y
Pasg yn y gylchdaith (neu ei hanfon drwy’r post). Yna
dylai trysorydd Merched Methodistaidd ym Mhrydain
yn y Gylchdaith gasglu’r holl sieciau a’u bancio gan
ddefnyddio llyfr talu i mewn ‘O2’.

OPSIWN 2
Os na all yr eglwys hawlio Cymorth Rhodd drwy’r
Gwasanaeth Swyddfa Cymorth Rhodd NEU os yw sieciau
eisoes yn daladwy i Gronfa’r Genhadaeth Fyd-eang,
dylech ddilyn y cyfarwyddiadau isod:

A. Casglu rhoddion
1. Dylai swyddogion yr eglwys (Ysgrifenyddion Cymorth
Rhodd neu swyddogion cyfatebol) gasglu Amlenni
Casglu Offrwm y Pasg (gydag arian parod neu sieciau
ynddynt) wedi’u selio a gyda’r manylion wedi’u llenwi, a
gafwyd gan eu cynulleidfa.

B. Anfon rhoddion i mewn
1. Anfonir y rhoddion (sieciau/arian parod) a’r amlenni
Cymorth Rhodd at drysorydd Merched Methodistaidd
ym Mhrydain yn y Gylchdaith, a fydd yn bancio’r
rhoddion gan ddefnyddio llyfr talu i mewn ‘O2’ ac yn
anfon yr amlenni i’r Adran Gyllid yn Methodist Church
House, gyda llythyr eglurhaol yn nodi bod y rhoddion
wedi cael eu bancio ac ar ba ddyddiad ac yn rhoi enw a
rhif y Gylchdaith.
2. Os nad yw eglwysi’n gallu cysylltu â thrysorydd
Merched Methodistaidd ym Mhrydain yn y Gylchdaith,
gallant anfon y rhoddion a’r amlenni yn uniongyrchol i’r
Adran Gyllid yn Methodist Church House.
Sylwer: Os dewiswch ddilyn Opsiwn 2, ni all eglwysi hawlio
Cymorth Rhodd gan na fyddant wedi bancio rhoddion i’w
cyfrifon eu hunain.
Am wybodaeth bellach ynglyn â hawlio Cymorth Rhodd, y
rheolau ar gyfer Cymorth Rhodd a chwestiynau cyffredin
amdano, cysylltwch ag Ysgrifennydd Cymorth Rhodd eich
eglwys.

2. Os nad yw eglwysi’n gallu cysylltu â thrysorydd
Merched Methodistaidd ym Mhrydain eu Cylchdaith,
gellir anfon y siec i’r Adran Gyllid yn Methodist Church
House gyda llythyr eglurhaol, gan nodi enw a rhif y
Gylchdaith fel y gellir priodoli’r rhoddion i’r Gylchdaith
dan sylw.
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