
 

Penblwydd hapus PACCD! 
 
On 5th February, there was a special celebration in the Archdeaconry of Carmarthen: 
the PACCD birthday party. Rhian Morgan explains 
 
Ffurfiwyd PACCD yn 2019 gan yr Hybarch Dorrien Davies ac mae’r deg aelod diwyd sydd ar y pwyllgor 
yn cwrdd bob rhyw ddeufis mewn eglwysi ar hyd a lled yr ardal. I’r rheiny ohonoch  sy’n newydd i 
waith y pwyllgor, talfyriad bachog yw PACCD am: ‘Pwyllgor Archddiaconiaeth Caerfyrddin – 
Cymreictod a Dwyieithrwydd’. Tipyn o lond pen! 
 
Beth bynnag, nod y criw yw canfod ffyrdd newydd a chyffrous o ddefnyddio’r  Gymraeg yn ein 
heglwysi , ac wrth i ni ddathlu canmlwyddiant Yr Eglwys yng Nghymru, teimlir bod 2020 yn flwyddyn 
ddelfrydol i wireddu ein gobeithion. 
 
Dros y flwyddyn ddiwethaf trafodwyd her dwyieithrwydd, ac argymhellwyd newidiadau bach a 
mawr yn y modd y mae’r Gymraeg yn cael ei defnyddio yn yr Esgobaeth a thu hwnt; o sicrhau 
ffurflenni a thystysgrifau dwyieithog i sefydlu swyddi newydd rhan amser/llawn amser i gyfieithwyr. 
 
Mae PACCD, o dan arweiniad ein harchddiacon, wedi torri tir newydd o ran darpariaeth 
gwasanaethau. 
 
Ers ei sefydlu, crëwyd cyfleoedd i ddod ynghyd i addoli drwy gyfrwng y Gymraeg a hynny ar adegau 
nodedig yng nghalendr yr Eglwys. 
 
Cynhaliwyd gwasanaeth Gŵyl Ddewi yn Llandeilo Fawr y llynedd, gwasanaeth dathlu Sul y Drindod 
yng Nghaerfyrddin fis Mehefin, ac yn goron ar y cyfan, ar noson stormus o wynt a glaw, cynhaliwyd 
gwasanaeth Nadolig bythgofiadwy yn eglwys gadeiriol Tyddewi. 
 
Bwriedir cynnal gwasanaeth traddodiadol y Plygain am y tro cyntaf yn yr eglwys gadeiriol ar y 4ydd 
o Ionawr 2021… felly gwyliwch y gwagle! Yn sicr, mae’r gwasanaethau hyn yn denu addolwyr o bob 
cwr, a braf oedd gweld eglwys Llanddarog dan ei sang fis Chwefror, wrth i ni ddathlu Gŵyl Ddewi. 
 
Pinacl y flwyddyn eleni oedd y Gynhadledd a gynhaliwyd yn Llanbed. Y bwriad oedd trafod hanes y 
Gymraeg a dyfodol y Gymraeg fel iaith addoliad, a chafwyd digon i gnoi cil arno wedi anerchiad 
ysbrydoledig y Parch Dyfrig Lloyd, Caerdydd. Roedd hon yn gynhadledd Esgobaethol a braf oedd 
cymdeithasu gyda rhai o archddiaconiaethau Ceredigion a Thyddewi dros baned.  
 
Y bwriad nawr yw sefydlu canghennau eraill o PACCD yn y ddwy archddiaconiaeth yma gan greu 
cyfleon i ddod ynghyd o dro i dro i drafod ein syniadau ar lefel Esgobaethol. 
 
Mae PACCD yn edrych ymlaen at y dyfodol yn hyderus felly, at ddathlu ei ddwy flwydd – ac at 
wahodd aelodau newydd o ardaloedd eraill i’r parti. 


