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Fi a’r Gymraeg 

Jonathan Parker, Castellnewydd Emlyn, sy’n adrodd ychydig o hanes ei daith e 
gyda’r Gymraeg 

Es i i’r Coleg yn Llanbedr Pont Steffan ar ôl lefel A, ond ddysgais i ddim llawer o 
Gymraeg yno. Roeddwn i’n gallu dweud “Diolch yn fawr”, “Os gwelwch yn dda” neu 
“Dim disgo heno”, ond doeddwn i ddim yn gallu cael sgwrs go iawn gyda phobl eraill. 

Ond wedyn cwrddais i â fy ngwraig. Cymraes o’r Barri ydy hi ac felly roedd rhaid i mi 
symud i Gymru am byth. Dechreuais i ddysgu Cymraeg mewn ysgol nos yn dilyn y 
cwrs Dosbarth Nos.  Ond, i ddweud y gwir, doeddwn i ddim yn defnyddio’r iaith tu fas 
i’r dosbarth.  Doedd dim digon o hyder gyda fi siarad gyda phobl yn Gymraeg ac roedd 
yn haws i fi yn Saesneg. 

Bues i’n gweithio fel athro Hanes a Saesneg cyn cael fy hyfforddiant ar gyfer y 
weinidogaeth ordeiniedig. Roeddwn i’n gwybod ei fod e’n bwysig i ddefnyddio’r 
Gymraeg mewn ysgolion, felly roeddwn i’n defnyddio tipyn bach bob dydd gyda’r plant 
yn y dosbarth. 

Polisi’r Eglwys yng Nghymru yw bod bob person sy’n cael hyfforddiant i’r weinidogaeth 
gyflogedig yn dysgu Cymraeg fel rhan o’u cwrs nhw. Felly roedd cyfle gyda fi i ddysgu 
mwy o’r Gymraeg ac ymarfer siarad.  Weithiau es i i Hwyrol Weddi yn Gymraeg yn 
Eglwys Dewi Sant yng Nghaerdydd. Ar ôl y gwasanaeth roedd y gynulleidfa yn aros 
am goffi a sgwrs. 

Yn ystod fy nghuradiaeth yn Abergwaun, roeddwn i’n gallu siarad gyda nifer o’r 
plwyfolion yn Gymraeg ac arwain gwasanaeth y Cymun Bendigaid yn Gymraeg hefyd. 
Nawr, yn ardal Castellnewydd Emlyn, rydw i’n defnyddio mwy o Gymraeg. Mae 
wardeniaid eglwysi Llangeler a Llandyfrïog yn fy nghefnogi i ac maen nhw’n siarad â 
fi bron bob tro yn Gymraeg.  Hefyd, mae un o aelodau eglwys Emlyn yn fy helpu yn 
wythnosol gyda litwrgi Cymraeg. 

Taith hir yw dysgu Cymraeg a dydw i ddim wedi croesi’r bont eto, ond gyda 
chefnogaeth pobl leol mae mwy a mwy o hyder gyda fi gyda fy Nghymraeg bob mis. 
Fel maen nhw’n dweud, “dyfal donc a dyrr y garreg”. 

Geirfa 
hyder = confidence 
hyfforddiant = training 
gweinidogaeth ordeiniedig = ordained ministry 
gweinidogaeth gyflogedig = stipendary ministry 
curadiaeth = curacy 
cefnogi = to encourage, to support 
cefnogaeth = encouragement, support 
“dyfal donc a dyrr y garreg” = “if you keep on bashing it the stone will break”, slow 

and steady wins the race.” 


