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Cynnwys

Bydd deunydd ychwanegol ar wefan CTBI yn cynnwys:
†
†
†
†
†
†

dewis arall o litwrgi
fideo croeso
delweddau i’w defnyddio i addoli
ymarferiad i’w gynnwys
taflen adborth
a ffurflen archebu

Gweler www.ctbi.org.uk/racialjusticesunday
Darlleniadau Beiblaidd
Y darlleniadau a ddefnyddir yn yr adnoddau hyn yw’r darlleniadau a bennir i’r holl
eglwysi am 9 Medi 2012, sef: Eseia 35, 4-7, Salm 146: 1-10, Marc 7, 24-37,
ac Iago 2: 1-17
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Sul Cyfiawnder Hiliol

Sut i ddefnyddio’r pecyn hwn
Cyhoeddwyd y pecyn hwn i ddarparu adnoddau i’r eglwysi ar Sul
Cyfiawnder Hiliol, ond gellir defnyddio’r deunyddiau ar unrhyw adeg o’r
flwyddyn, er enghraifft:
†
†
†
†
†
		

mewn gwasanaethau o addoliad
mewn grwpiau tai
i gynnal rhaglenni hyfforddi yn yr Eglwys
at ddysgu neu ddatblygu personol
mewn synodau, cynadleddau blynyddol neu achlysuron eraill o
bwysigrwydd cenedlaethol yn eich enwad.

Gallwch addasu’r deunyddiau a’u defnyddio mewn modd addas i’ch sefyllfa
leol. Gobeithiwn yr ysbrydolir chwi i ychwanegu atynt, ac na chewch eich
cyfyngu ganddynt.
Fe all y byddwch am ystyried gweithgareddau eraill cysylltiedig a gynhelir
yn yr hydref, fel: Mis Hanes Pobl Ddu, Wythnos Un Byd, Wythnos
Ryng-ffydd, a hefyd yr Eglwys yn Gweithredu ar Ddigartrefedd a Thlodi
(Ionawr/Chwefror). Gweler www.ctbi.org.uk/racialjusticesunday am fwy
o wybodaeth.
Gellir lawrlwytho clawr y pamffledyn hwn ar wahân er mwyn rhoi i mewn
ynddo y deunyddiau yr ydych am eu defnyddio yn eich gwasanaeth.
Gweddi Rhwydwaith Cyfiawnder Hiliol CTBI yw y bydd inni gynyddu’n gyson
ein gallu i gyfarparu’r Eglwysi i roi gwell sylw i faterion o Gyfiawnder Hiliol
ym mhopeth a wneir yn lleol a chenedlaethol fel y diddymir melltith
anffafriaeth a gwahardd hiliol. Byddem felly yn mawr werthfawrogi adborth
gennych.
Os gwelwch yn dda, cwblhewch y daflen adborth ar y wefan.
Yn ogystal ag edrych ymlaen at eich adborth, hoffem fedru rhannu hanes
eich Sul Cyfiawnder Hiliol â phawb sy’n defnyddio’r adnoddau hyn fel y gall
eich dehongliad chwi o’r hyn a gynigir ysbrydoli eraill. Cofnodwch ef ar ba
gyfrwng bynnag a fynnochi, ac anfonwch eich ebyst, darnau fideo, trydar,
blogiau neu beth bynnag at rjs@ctbi.org.uk cyn mis Rhagfyr 2012.
Diolch.
Y Grŵp Ysgrifenwyr
Bod yn Eglwys i Bawb …ac nid yn glwb i’r ychydig
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Cydnabyddiaethau a Chyfranwyr
Dymuna CTBI ddiolch i bawb a’i gwnaeth hi’n bosibl i gyhoeddi’r deunyddiau
at Sul Cyfiawnder Hiliol.
CTBI wishes to thank all those who have made the publication of the Racial Justice
Sunday materials possible.
Y cyfranwyr a wahoddwyd oedd/Invited contributors
Paul Anderson-Walsh, Prif Swyddog Gweithredol Ymddiriedolaeth Stephen
Lawrence (CEO Stephen Lawrence Trust), Kathy Galloway, Michael Jagessar, Sanya
Strachan, Lorraine Downer-Mattis a Grŵp Ieuenctid Eglwys Unedig Ddiwygiedig
Tottenham (Tottenham URC Young Peoples Group), Dr J Campbell, Aneta Dabek
and Tessa Henry-Robinson.
Y Grŵp Ysgrifenwyr /Writers Group
Sandra Ackroyd, Francis Alao, Peter Colwell, Bob Fyffe, Margaret Sawyer and
Linbert Spencer.
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