
Y mae amserau digynsail yn gofyn am gamau digynsail! 

Y mae Tessa Briggs, Golygydd Gweithredol, yn croesawu darllenwyr i argraffiad 
ar-lein yn unig Pobl Dewi 

Yr ydym wedi cyhoeddi’r  rhifyn ychydig yn gynharach nag a fwriadwyd ond bydd erthyglau yn cael eu 
hychwanegu, fel bo’n addas, os byddant yn cyrraedd yn y dyfodol agos.  Wedi hynny, byddwn yn 
dechrau paratoi gogyfer â rhifyn Medi. 

Y mae yn y fantol a fydd rhifyn mis Medi o PD yn un arall  fersiwn ar-lein yn unig neu a fyddwn yn 
argraffu copiau i bawb eu casglu o’u heglwysi ar draws yr esgobaeth.  Byddwn yn penderfynu hynny 
ym mis Gorffennaf pan, efallai, bydd y sefyllfa yn fwy clir.  Am nawr, y dyddiad cau am gopi Medi yw 
Awst 12fed ond byddwn yn cyhoeddi unrhyw newid i’r dyddiad hwnnw ar y gwefan hon. 

Anfonwch erthyglau ataf fi fel arfer os gwelwch yn dda – dylent fod yn 400 o eiriau ar y mwyaf.  Er 
enghraifft, rhowch wybod i ni sut y buoch yn cadw mewn cysylltiad â’ch gilydd, yn cyhoeddi 
gwasanaethau a sut y buoch yn ymdopi â materion gofal bugeiliol. 

Y mae ein heglwysi yn dal ar gau ond, yn galonogol, y mae adroddiadau eang am ddiddordeb cynyddol 
mewn gwasanaethau ar-lein ac wedi eu darlledu.  Pam bod y gwasanaethau y gellir cael mynediad 
atynt o bell yn apelio?  Y mae hyn yn fater y dylem ychwilio iddo wrth symud ymlaen a byddai’n 
ddiddorol i wybod os ydych chi’n ail-ystyried y ffordd yr ydych yn ‘gwneud’ eglwys yn y dyfodol, yn 
enwedig gan fod adroddiadau yn dod i law sy’n awgrymu na fydd unrhywbeth fel ag y bu, cyn Covid-
19, am gyfnod hir iawn. 

Yn drist iawn, bu’n rhaid canslo’r dathliadau a drefnwyd i gofnodi 75 mlynedd ers Diwrnod VE, er i 
sawl un ddathlu’r digwyddiad mewn modd mwy tawel, a rhown ddiolch am ddewrder a hunan-offrwm 
y rheiny a ddaeth â heddwch i Ewrop yn 1945. 

Wrth i mi ysgrifennu, y mae rhywfaint o lacio ar y cyfyngiadau yng Nghymru wrth i achosion 
cadanrnhaol o Covid-19, a’r marwolaethau o’i achos, ddisgyn.  Cawn ein hannog i barhau gyda’n ffordd 
o fyw o dan glo am 3 wythnos arall ond y mae hyn yn fwyfwy anodd, gan bod y mwyafrif ohonom yn 
ysu am y rhyddid yr ydym yn gyfarwydd ag ef, neu am rywbeth yn debyg iddo ( y ‘normal newydd’).  Y 
mae hefyd yn nawr, fel y disgwyl, gwestiynau yn cael eu holi am effaith hir-dymor y cload hir ar iechyd 
meddwl. 

Yr ydym yn parhau i weddio dros y rhai a gollodd eu hanwyliaid yn ystod y pandemig, y rhai sy’n 
dioddef neu sy ag anwyliaid sy’n dioddef, y rheiny sy’n gweithio yn GIG a’r rhai sy’n cynnal y 
gwasanaethau yr ydym yn gyfarwydd â nhw. 

Os hoffech chi gynnig erthygl gogyfer â’r cyhoeddiad nesaf, neu os oes gennych sylwadau am yr un 
hwn, cysylltwch â mi (editorpd@churchinwales.org.uk) cyn gynted â phosib.  


