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TREF WRECSAM 

 

    Deled dy deynas; 

gwneler dy ewyllys, 

ar y ddaear fel yn y 

nef.              Mathew 6.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peidiwch ag ofni, fy mhraidd bychan, oherwydd 

gwelodd eich Tad yn dda roi I chwi'r deynas. 
Luc 12.32                                                                                                                  1 

 

 

 

 

       



Gweithio Gyda Crist yn Wrecsam 

 

Annwyl Gyfeillion 

Croeso i’r ail argraffiad o Ddyddiadur Gweddi Wrecsam. Gobeithiaf y 

bydd yn gymorth i ni fel Cristogion ar draws y dref yn ein 

gweinidogaeth personal a chynylleidfaol o weddi yng nghymuned 

Wrecsam, a’r gwaith a thystiolaeth yn ein heglwysi yn y dre 

Rydym yn gweddio pob diwrnod ar dri testun. Mae’r cyntaf yn ein 

hannog i weddio am ein heglwys ein hunain , ac am fywyd ein cynefin. 

Mae’r ail destun yn gysylltiedig a gwaith yr eglwys ar draws y dref i gyd, 

a’r trydydd gyda’n bywyd brodoral yn Wrecsam. 

Mae’r dyddiadur wedi ei drefnu ar batrwm ddeufisol, gan ddefnyddio y 

mis cyntaf yn Ionawr, Mawrth, Mai, Gorffenaf, Medi, a Tachwedd , a’r 

ail fis am Chwefror, Ebrill, Mehefin, Awst, Hydref a Rhagfyr. 

I’r rhai sydd yn gallu defnyddio’r dyddiadur gweddi fel rhan o’u 

gwasanaethau arferol, buasai yn braf efallai i ddefnyddio testun y dydd 

yn y gwasanaeth.  Trwy ein gweinidogaeth o weddi fel cydweithwyr a 

Christ yn Wrecsam, bydded i Dduw fendithio ein tref, ei gymuned, a’i 

heglwysi.   A cofiwch, bydded i ni “…Bob amser rhoi diolch i Dduw y 

Tad am bob peth, yn enw ein Harglwydd Iesu Grist…” Ephesiaid 5:20 

 

Parch. Jonathan Smith, Cadeirydd Cristnogion Ynghyd yn Wrecsam 

Os bydd angen ychwaneg o gopiau, cysylltwch a’ch eglwys lleol.  Bydd y 

dyddiadur ar gael hefyd i’w argraffu ar 

https://christianstogetherinwrexham.wordpress.com    
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Y MIS CYNTAF ar gyfer Ionawr, Mawrth, Mai, Gorffenaf,  

Medi, a  Tachwedd 

1. Diolchwch a gweddiwch am: 

 - Fy eglwys a’i haddoliad wythnosol 
 - Bugeiliaid y Strydoedd a’r Ysgolion, Bugeiliaid y Strydoedd 
yn gweithio yng nghanol y dref ar nosweithiau Gwener a 
Sadwrn a Bugeiliaid yr Ysgolion yn Ysgol Rhosnesni 
  - Yr henoed sydd yn gaeth yn eu cartrefi, a’r cymdogrwydd 
sydd yn cadw golwg ar y rhai sydd yn byw ar ben eu hunain 
 
2. Diolchwch a gweddiwch am:  
 - Trigolion fy stryd, fy nghymdogion 
 - Y Fyddin Iachawdwriaeth, Ffordd yr Ardd, Rhosddu, ei 
fywyd ysbrydol a’i cynnig o wasanarth cymdeithiasol e.e lle 
droi mewn i’r digatref 
 - Cyngor Wrecsam, tra yn ceisio cynnal gwasanethau 
 

3. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Fy eglwys a’i bywyd gweddiol 
 - Eglwys y Plwyf Sant Silyn, a’i gweinidogaeth i Ganol y Dref 
ac i groesawu ymwelwyr 
 - Ysgol Sant Christopher, yr athrawon a’r plant, fel bo ein 
cymdeithas yn gwerthfawrogi addysg addas a chyflawn i’r 
rhai sydd ag anghenion arbennig 
 

4. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Trigolion y ffyrdd lleol i’r gogledd o’m heglwys 
- Gyd dyfu mewn undod a chenhadaeth ynghyd ag estyniad 
bywyd ysbrydol ein heglwysi 
 - Haelioni y rhai sydd a digonedd yn ein tref  3 

https://christianstogetherinwrexham.wordpress.com/


5. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Fy eglwys a’i gwaith estynedig yn yr ardal 
 - Eglwys Anglicanaidd Sant Ioan, Rhosnesni 
 -  Bywydau teuluol cariadus a sefydlog, a rhieni da 
 

6. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - trigolion y ffyrdd yn ein tref i’r de o’m heglwys 
 - Sefyllfaoedd lle a dylai’r eglwys lleol siarad a llais 
broffwydol am anghyfiawnderau bell ac agos 
 - Y rhai sydd mewn angen cyngor, a’r rhai sydd yn ceisio 
rhoi cyngor doeth mewn sawl ymsefydliad drwy’r 
Bwrdeisdref 
 

7. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Fy eglwys a’i gwaith efengylaidd, yn rhannu Newyddion 
Da Iesu Grist ac yn ystyried  gwahoddiadau i ddathlu yr Wyl 
Gristnogol nesaf 
 - Eglwys y Gymuned, Lôn Price, Rhosddu 
 - Gwasanaethau Mabwysiadu a Maethlu yn ein tref 
 

8.  Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Trigolion y ffyrdd i’r gorllewin o’m heglwys 
 - Eglwys Parc Borras, Ffordd Jeffreys 
 - Ein busnesau lleol, a chreadigaeth cyfoeth a gwaith  
 - Heddlu Wrecsam a diogelwch gymunedol 
 

9. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Fy eglwys a’r gwaith bugeiliol a chymdeithasol yn ein plith  
 - Gweinidogaethau BWYD yn ein heglwysi lleol: Bwydo’r 
Digatref, Banc Bwyd, Clybiau Cinio, Prosiect Bwyd i Blant 
dros y Gwyliau, Canolfan i’r Digatref gan y Fyddin 
Iachawdwriaeth                 4 

10.  Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Eglwys Arall A yn fy rhan o’r dref (gweler y siart ar y 
dudalen olaf) 
 -Cyylleisfaoedd Canol ein dref sydd yn addoli yn yr iaiath 
Gymraeg Jerwsalem, a hefyd Ebeneser sy’n cyd addoli a 
Chapel y Groes  
 - Meddygon a nyrsiau a chanolfanau iechyd y dref, a phawb 
sydd yn dilyn bywyd iach 
 

11. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Trigoloion y ffyrdd i’r dwyrain o’m heglwys 
 - Eglwys Anglicanaidd y Santes Margaret, Garden Village 
-Y rhai sydd yn byw yn lleol mewn caethiwed i drafnidiaeth 
dynol 
 

12. Diolchwch a gweddiwch am:  
 - Fy ngwenidog ac arweinyddion eglwysig a’u teuluoedd 
 - Eglwys Anglicanaidd Sant Iago, Rhosddu 
 - Pawb sydd yn gweithio i rhoi cymorth i gyn-droseddwyr 
ac I’r ifainc sydd ar gyfeilion 
  
13. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Eglwys Arall B yn fy rhan o’r dref (gweler y siart) 
 - Eglwys y Bedyddwyr, Stryt Caer 
 - Y rhai sydd yn byw mewn ofn ac unigrwydd yn ein 
cymunedau 
 
14.  Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Trigolion a ffyrdd lleol yn fy nghynefin 
 - Eglwysi sydd yn cynnal cyrsiau ‘Alpha’ a’i tebyg 
 - Ein hathrawon ac addysg da yn ein ysgolion  5 



15. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Swyddogion a cherddorion fy eglwys, sydd yn arwain neu 
yn cynnal ein haddoliad a’n cerdd 
 - Cynylleidfaoedd Cristnogol yn ein cymunedau i orllewin y 
dref, yn ardaloedd Llay, Coedpoeth, Gwersyllt, Brymbo, 
Minera, a  Southsea. 
 - Y rhai yn ein tref sydd yn brwydro tlodi, a’r rhai sydd yn 
byw yn ardaloedd tlawd yn ein Bwrdeisdref 
 
16. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Eglwys Arall C yn fy rhan o’r dref (gweler y siart) 
 - Clybiau Plant a Ieuenctid ein heglwysi, grwpiau Sul a 
grwpiau iwnifform 
 - Y rhai sydd wedi dod i Wrecsam fel ffoaduriaid, a’r rhai 
sydd yn ceisio eu cynnal yn eu dymuniad i aros yn a wlad 
hon 
 
17. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Cymorth Duw i fyw ac i rannu fy ffydd er Ei ogoniant 
 - Canolfan Heddwch a Chyfiawnder yn Hightown a TCC 
(Trefnu Cymunedol Cymru) 
 - Cymunedau ein Coleg a’n Prifysgol yn Wrecsam 
 
18. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Arweinwyr Gweithgareddau Ieuenctid a Phlant yn fy 
eglwys 
 - Eglwys Sant Marc , Caia Park, a Byddin yr Eglwys yn 
gweithio yn Wrecsam 
 - Ffermwyr lleol a’r rhai sydd yn gofalu am ein cefn gwlad 
         6 

19. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Eglwys Arall D yn fy rhan o’r dref (gweler y siart) 
 - Eglwys y Bedyddwyr Efengylaidd Ffordd Bradle  
 - Gwasanaethau Tân yn ein Bwrdeisdref 
 

20. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Fod yn gymydog da yn gofalu am blant ysgol lleol trwy 
gyrru yn ofalus yn fy nghynefin 
 - Gwasanaethau Caplanaidd ym Mhrifysgol Glyndwr, Coleg 
Cambria ac Undebau Cristnogol, ac ein croeso i myfyrwyr yn 
ein heglwysi 
 - Gwaith cymdeithasol a gweithwyr cymdeithasol yn ein 
cymunedau 
 

21. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Y bobol ifainc yn fy eglwys a’u teuluoedd 
 - Cadeirlan y Santes Fair, Regent Street 
 - Y rhai sydd yn gwasaethu i’r sawl mewn trallod yn ein 
cymunedau 
 

22. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Eglwys Arall E yn fy rhan o’r dref (gweler y siart) 
 - Cymhorthwy asientau dyngarol Cristnogol, yn cynnwys 
Cymorth Cristnogol, Cafod, Cronfa TEAR, a’r Apel Nadolig 
Shoe-Box 
 - Teuluoedd lleol sydd ag aelodau yn y Lluoedd Arfog 
 

23. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Fy Nghyngorwr lleol a’r Cynghorwyr Cymunedol 
 - Eglwys Bresbyteraidd Bethel, Garden Village 
 - Y rhai mewn cartrefi nyrsio a chartrefi preswyl a’i gofalwyr 
         7 



24. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Yr oedolion ifainc a’r cyplau ifainc yn fy eglwys 
 - Y siop llyfrau a bar coffi Cristnogol yn Charles y Stryd 
 - Y rhai sydd yn brwydro diswyddiad, colli gwaith, ac yn 
gwynebu’r sialens o chwilio am waith newydd  
 
25. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Prif Athro/Athrawes , athrawon a phlant yr ysgol (ion) 
gynradd yn fy nghynefin 
 - Yr Eglwys yn Wrecsam, ac ein cysylliad gyda’r Cyngor, 
Ysgolion a’r Gwasanaethau Gofal 
 - Y rhai o Wrecsam mewn carchar, a’u teuluoed sydd yn 
cesio dal ati 
 
26. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Y rhai sydd yn gofalu am adeiliadau a chyllid fy eglwys 
 - Eglwys Bresbyteraidd y Drindod, Stryd y Brenin 
 - Cymdogrwydd da yn ein cymuned 
 
27. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - y rhai canol oed yn fy eglwys 
 - Eglwysi Fethodistaidd  Wrecsam a Rhosddu 
 - Grwpiau cynysgol a meithrinfaoedd yn ein tref 
 
28. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Prif Athro/Athrawes, staff a phlant mewn ysgol lleol yn fy 
nghynefin 
 - Capel Bedyddwyr Pen-y Bryn, Stryd y Capel 
 - Addysg ac Ysgolion Gynradd ein Bwrdeisdref, yngyd a’u 
hathrawon a’r plant.      8 

 29. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Ein parodrwydd i dderbyn ac i fabwysiadu newidiadau yn 
ein heglwys 
 - Neuadd yr Efengyl, Norman Road,  a’r Crynwyr, Ffordd 
Holt  
 - Addysg ac Ysgolion Eilradd yn ein Bwrdeisdref, ynghyd a’u 
hathrawon a’u phlant 
 
30/31. Diolchwch a gweddiwch am: 
- Diolchwch am fywydau y rhai o’m teulu, o’m stryd neu 

o’m heglwys a fu farw yn ystod a mis diwethaf, a 
gweddiwch am eu hanwyliaid sydd mewn profedigaeth 

- Eglwys  Rhufeinig y Santes Anne, Caia Park 
- Ein lles economaidd lleol, ac adnewyddiad Canol y Dref 
 
Fel mae’r mis yn dirwyn i ben, defnyddiwch os gwelwch yn 
dda geiriau Gweddi’r Arglwydd ynghyd a chyd Gristion ar 
hyd y dref 
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YR AIL FIS ar gyfer Chwefror, Ebrill, Mehefin, Awst, Hydref a 
Rhagfyr 
1. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Menterau fel grwpiau cerdded sydd yn annog byw yn iach 
yn y gymuned 
 - Gweledigaeth yn yr eglwys lleol yn Wrecsam, yn edrych 
ymlaen mewn ffydd 
- Staff Cyngor Wrecsam, swyddogion uwch y Cyngor, a 
chynghwyr sydd yn gwynebu penderfyniadau cyllid anodd 
 
2. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Eglwys Arall F yn ardal fy nghynefin (gweler y siart ar y 
dudalen olaf) 
- Cymdeithas misol arweinwyr yr eglwysi lleol 
- Cynghorau Cymuned a chynghwyr 
 
3. Diolchwch a gweddiwch am: 
- yr henoed yn fy eglwys 
 - Cymdeithas y Carchar lleol, a Christnogion sydd yn cynnal  
y Caplaniaeth yng Ngharchar Berwyn drwy gwasanaethau 
Sul, astudiaethau Beiblaidd a rhedeg cyrsiau  
- Gwasanaethau Gwirfoddol lleol ac AVOW 
 
4. Diolchwch a gweddiwch am: 
  - Swyddogion yr heddlu sydd yn gyfrifol am fy nghynefin 
 - Staff YWAM a myfyrwyr sydd ymhlith ein cynylleidfaoedd 
yma yn Wrecsam 
 - Meddygfai meddygon a deintyddion lleol, a 
gwasanaethau iechyd eraill 
             10 

5. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Eglwys Arall G (gweler y siart) 
 - Eglwys Unedig Ddiwygiedig Parc Salisbury,  Ffordd Percy 
 - Heddwch, cydlyniad a chymdogaeth da yn ein  cymuned 
 

6. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Y rhai yn fy eglwys a’m cynefin such yn brwydro yn erbyn 
materion iechyd 
 - Canolfan Dadblygu Ffydd yn Eglwys Sant Silyn 
 - Llysoedd ac Ynadon lleol sydd yn geinyddu Cyfiawnder 
 

7.  Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Y meddygon, nyrsiau a’r staff eraill yn fy meddygfa neu 
canolfan meddygol lleol  
 - Y sawl gweinidogaeth yng Nghanol y Dref yn ein heglwysi 
yn cael eu cynnal gan eglwysi yn gweithio ynghyd, ee. 
Bugeiliaid y Strydoedd, Bwydo’r Digatref, Canolfanau 
Cynnal,  Siop llyfrau a  bar coffi Cristnogol, a’r Banc Bwyd 
 - Amddiffyniaid effeithiol i blant yn sefydliadau y dref, fel 
na fydd unrhyw  blentyn nag oedolyn archolladwy yn 
dioddef sarhad 
 

8. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Creadigrwydd, ymrwymiad a chydweithio ym mysg 
cynylleidfaoedd Gristnogol yn fy ardal o’r dref 
 - Gwaith CYDWEITHIO GYDA CRIST YN WRECSAM, sydd yn 
ymgymryfd gwaith Crist ac yn do a bywyd y Deyrnas i’n dref 
- Clybiau Ieuenctid a grwpiau iwnifform ein plant, a’r rhai 
sydd yn gwirforddoli ac yn eu harwain 
    

11 



9. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Y rhai yn fy eglwys sydd yn uwch swyddogion (esgobion, 
archddiaconiaid, cymredolwyr, arolygwyr a phregethwyr 
ymweliadol cyson)  
 - IPAC,   canolfan sydd yn rhoi cyngor annibynnol ar 
feichiogrwydd 
 - Hospis Ty’r Eos, y staff a’r gwirfoddolwyr sydd yn cynnig 
gofal lliniarol  i unigolion ac i deuluoedd 
 
10. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Swyddogion cyngor, casglwyr ysbwriel, a gweithwyr eraill 
rydw i’n ei defnyddio fel trigannydd lleol yn fy nghynefin 
  - Banc Bwyd Wrecsam sydd yn cael ei gynnal gan eglwysi 
yn cydweithio gyda canolfeydd lleol yn  Eglwys Sant Marc, 
Caia Park, Gwersyllt a Chefn Mawr 
 -  Rheolwr, staff, caplaniaid a dynion yng Ngharchar 
Berwyn, y gwasanaethau addysg a’u tebyg  yn ceisio 
darparu’e dynion sydd eisio dechrau newydd 
 
11. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Gweinidog ac arweinwyr fy eglwys 
 - Cynylleidfaoedd Cristnogol yng ngogledd y dref yn 
ardaloedd Gresford a Rosset  
 - Y rhai sydd yn cynnal eraill sydd yn brwydro yn erbyn 
gorddibyniaeth o bob math. Y rhai sydd yn ddigartref, a’r 
rhai sydd yn cynnal lletyau ac yn ceisio rhoi cymort 
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12. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Y rhai sydd yn gofalu am ein adeiliadau eglwysig a’u tir, yn 
gweinyddu fel stiwardiau, trefnwyr blodau, ac yn paratoi 
lluniaeth 
 - Yr eglwysi lleol sydd yn mynd a phrosiect  Cymdeithas y 
Beibl ‘Agor y Llyfr’ I’n hysgolion.   

 - Y rhai sydd yn gofalu am y sawl sydd yn methu mynd allan 
a sydd mewn angen cyfaill 
 
13. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Goruchwyliaeth, staff a phreswylwyr y cartrefi nyrsio a’r 
cartrefi preswyl yn fy nghynefin 
 - Grwpiau merched, grwpiau dynion a grwpiau tai lleol yn 
perthyn i’n eglwysi 
 - Y rhai sydd yn gweithio yn ein archfachnadoedd, siopau, a 
rhannau eraill o’r sector marchnata 
 
14. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Eglwys Arall H (gweler y siart) 
 - Cymdeithas Cristnogol Ffordd Bellvue a Chapel Rock 
(AOG) yn Smithfield 
 - Clybiau Chwaraeon yn y Bwrdeisdref, sportsmonaeth da, 
a’r rhai sydd yn cefnogi ein clybiau 
 
15. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Y rhai sydd yn gwneud gwaith gweinyddol , yn paratoi 
hysbysebion a chylchgronnau fy eglwys 
 - Ein heglwysi sydd yn datgan NEWYDDION DA YR EFENGYL 
ac yn cyflwyno ffyrdd newydd o ymestyn y neges 
 - Ein llyfrgelloedd a bywyd diwydiannol ein tref  13 



16.  Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Ein siopau lleol, swyddfeydd post, a thafarnau  fy 
nghynefin, a’r staff sydd yn fy ngwasanaethu 
 - y Caplaniaid yn yr Ysbyty a’r Hospis 
 - Y rhai sydd yn cadw clybiau nos yn y dref, fel y bo i’r 
cwsmeriaid yfed ac ymddwyn yn gyfrifol    

17. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Y rhai oll sydd wedi addoli, gweithio, a thystioli yn fy 
eglwys ar hyd y blynyddoedd  
 - Yr ysgolion eglwysig yn Wrecsam, yn cynnwys Ysgolion 
Sant Giles’,  Y Santes Fair, a Sant Joseff yn y dref. 
 - Aelodau Seneddol, ac Aelodau y Senedd Gymraeg sydd yn 
cynrychioli ein Bwrdeisdref, am iddynt fod yn ddyfal yn eu 
cymorth o’u hetholwyr, ac yn ddoeth yn eu cyfraniaid i’r 
llywodraeth 
 

18. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Ein partneriaid cenhadol a Christnogol, gweinidogaethau 
dyngarol ac elusennol sydd yn cael eu cynnal gan fy eglwys 
 - Eglwysi sydd yn paratoi am yr wyl Gristnogol nesaf, yn 
annog ymwelwyr i’r eglwys ar yr achlysuron arbennig hyn  
 - Y cyfryngau a’r papurau newydd ac am weithrediadau 
cyfrifol yn y gwasanaethau hyn 
 
19. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Ysgolion meithrin a grwpiau chwarae a’u staff yn fy 
nghynefin 
 - Tîmau eglwysig sydd yn cynnig bwyd i’r canolfannau 
digatref pob penwythnos 
  - Y rhai sydd yn cynnig gwasanaethau cyfreithlon yn ein 
tref er budd trigolion a busnesau lleol    14 

20. Diolchwch a gweddiwch am: 
  - Y plant, y bobl ifanc, a’r henoed fy eglwys 
 - Eglwys Crist Wrecsam, ac eglwysi Rhostyllen a Bersham 
 - Y rhai yn ein cymuned sydd wedi gwynebu sefyllfaoedd 
trawmatig yn y dyddiau diwethaf, a sydd yn ceisio dal ati    
21. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Y rhai yn fy eglwys sydd yn gyfeillion arbennig i mi 
 - Y cynylleidfaoedd Cristnogol i’r de o’r dref, o Glyn Ceiriog i 
Gefn Mawr, Ruabon a Rhosllanerchrugog 
 - Gwasanaethau maethlu a mabwysiadu yn ein 
Bwrdeisdref, a rhieni sydd yn barod i gynnig cyfleoedd 
 
22.  Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Rhywun rwyf yn adnabod sydd yn paratoi am newid byd, 
fel priodas, genedigaeth, dechrau swydd newydd, symud 
cartref, ayb. 
 - Y rhai sydd yn cynnig cafarwyddyd priodas, cynghori, a 
gwasanaethau cyfryngdod 
 - Ein cyfrifoldeb fel cymuned i gadw’n stryd lleol a’n tref yn 
lan a threfnus trwy ailddefnyddio’n dda  a pheidio creu  
ysbwriel. 
  
23. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Fy eglwys, a’r gofal bugeiliol a’r brawdgarwch yn ein plith 
 - Gwaith y Bugeiliaid Ysgol, a Byddin yr Eglwys gyda’r 
canolfan ‘Tin Can’ yn Rhosnesni 
 - Y rhai yn ein cymunedau sydd yn drwm eu clyw , a’r rhai 
sydd a diffyg golwg, ynghyd a’r rhai sydd yn cynnig 
gwasanaethau iddynt      15 

 



24. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Y rhai o’m heglwys sydd heddiw yn fy meddyliau, a’r rhai 
ar ein rhestr gweddi 
 - Eglwys Anglicanaidd yr Holl Saint, Stryd Poyser 
 -  Y rhai sydd a’u priodasau dan straen, a’r rhai sydd yn      

ceisio rhoi cyngor, cynhaliaeth a’r gwasanaethau cyfryngol          
 

25. Diolchwch a gweddiwch am:  
 - Ein Bwrdeisdref  a‘n Cynghorwry Cymunedol lleol 
 - Eglwysi sy’n cydweithio gyda eglwysi eraill yng Nghymru a 
sydd hefyd yn efengyleiddo mewn ffyrdd gwahanol e.e. 
ffairiau ysbrydol, eglwys café, drama a gweddi ar y 
strydoedd 
 - Diogelwch ein ffyrdd, gyrrwyr cyfrifol, a cherddwyr 
gofalus; y rhai sydd yn rhedeg y byses a’r tacsis 
 

26. Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Addoliad wythnosol fy eglwys, pan  yr ydym yn ymgynyll 
ynghyd 
 - Eglwys y Porth ym Mhrifysgol Glyndwr 
 - Y staff a’r gwasanaethau sydd yn cael eu cynnig yn Ysbyty 
Maelor Wrecsam, y gwasanaethau deintyddol ac eraill yn yr 
adran iechyd 
 

27.  Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Aelodau fy eglwys sydd yn fy ngweddiau heddiw 
 - Cynylleidfaoedd Cristnogol yn y gymunedau i’r dwyrain or 
dref, yn Holt, Farndon, Marchwiel, Bangor is y Coed, a’r 
Maelor Saesneg 
 - Y claf a’r anwyliaid teuluol sydd dan driniaeth yn ein 
ysbyty lleol        16 

28.  Diolchwch a gweddiwch am: 
 - Unrhyw beth neu berson  yn fy ngynefin sydd yn fy 
meddwl heddiw, a thros bwy rwyf yn erfyn bendith Duw, Ei 
gymorth, Ei nerth, Ei dangnefedd 
 - Y Gymdeithas Cristnogol Rhyngwladol yn Wrecsam, y 
Ganolfan  Ymuno Dros Dro yn Eglwys Fethodistaidd 
Wrecsam, a holl eglwysi, hen a newydd, yn cynnwys Eglwys 
Prynedig Duw a Chymrodoriaeth Gwerddon Bywyd sydd yn 
ceisio rhoi cymorth i’r rhai sydd yn symud i fyw yn ein 
cymunedau.            
 - Cyfarwyddyd doeth ym myd yr internet a’r cyfryngau 
cymdeithasol, am y rhieini sydd yn poeni am eu plant yn yr 
achosion hyn, ac am reolaeth effeithiol i ddiogelu yr ifainc 
a’r archolladwy 
 

29    Diolchwch a gweddiwch am: 
- Fy rhyddid i addoli yn fy eglwys ac i fod yn berchen Beibl 

yn Wrecsam, heb ofn nac erledigaeth 
- Cyswlltiadau rhwng  Arweinyddion Cymuned y Ffydd yn 

Wrecsam 
- Hostelai Lloches, y staff a’r rhai  dan eu gofal sydd wedi 

dioddef camdriniaeth 
 

30/31 Diolchwch a gweddiwch am: 
- Y croeso y mae fy eglwys yn cynnig i ddieithriaid, 

ymwelwyr a ymholiadwyr 
- Y rhai yn a misoedd diwethaf sydd wedi cael 

gweddnewidiaid, wedi darganfod ffydd, wedi ymuno ag 
eglwys, fel y bo iddynt dyfu fel dilynwyr yr Iesu 

- Y rhai sydd wedi colli anwyliaid  y mis diwethaf, y rhai 
mewn profedigaeth, a’r rhai sydd yn gofalu amdanynt.17 



Fel mae’r mis yn dirwyn i ben, defnyddiwch os gwelwch yn 
dda geiriau Gweddi’r Arglwydd ynghyd a chyd Gristion ar 
hyd y dref 
 
Nodiadau Personal am destynau gweddi am fy eglwys a’m 
tref 
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Allweddol ar gyfer yr eglwysi yn eich maes tref 

 
COD            ARDAL Y DE     ARDEL GOGLEDD-ORLLEWIN    ARDAL Y DWYRAIN  

A Eglwys yr Holl Saint, 
 Stryt Poyser. 

Byddin yr Iachawdwriaeth Sant Ioan, Rhosnesni 

B Eglwys y Santes Fair – T Bers 
Eglwys yr Holl Saint, Rhostyllen 

Sant. Iago, Rhosddu Eglwys Efengylaidd  
Parc Borras 

C Tabernacl, Eglwys 
Bresbyteraidd Rhostyllen, 

Eglwys Fethodistaidd 
Rhosddu  

Eglwys Fethodistaidd 
Gymraeg Jerwsalem 

D Cyfeillach Cristnogol 
Bellevue 

Eglwys y Porth Wrecsam Capel Y Graig 
Smithfield 

E Eglwys Efengylaidd y 
Bedyddwyr Ffordd Bradle 

Yr Eglwys Gymunedol 
Lôn Price, Rhosddu 

Eglwys Crist Wrecsam, 
Acton and Hightown 

F Eglwys Unedig Ddiwygiedig 
Parc Salisbury

 
Santes Marged Ffordd Caer, 

cyferbyn â'r Four Dogs  

Sant. Marc, Parc Caia a 
Byddin yr Eglwys 

G Norman Road Brethren 
Assembly 

Eglwys Bresbyteraidd 
Bethel Garden Village 

Eglwys y Santes Anne 
Parc Caia 

H Capel Bedyddwyr  
Pen-y-Bryn Stryd y Capel 

Eglwys Prenedig Dduw 
 

Crynwyr Wrecsam 

Y cynulleidfaoedd canol y dref: Eglwys Blwyf San Silyn, Eglwys y Santes Fair, Eglwys 

Gadeiriol Mair y Gofidiau,  Capel y Groes, Capel Ebeneser, Eglwys Fethodistaidd 

Wrecsam, Eglwys Bresbyteraidd Cymru Y Drindod, Eglwys y Bedyddwyr Stryt Caer, 

Canolfan Bywyd Oasis                    19 


