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Mewn un arolwg bychan o rai o glerigwyr yr esgobaeth, dywedodd un person bod 
gweinidogaethu angladd yn ystod y pandemig wedi bod yn dor-calonnus, gan fod cyfyngiadau 
wedi golygu mai dim ond 10 o bobl a allai fynychu.  Meddai un ‘Ni phrofais unrhywbeth tebyg 
erioed’, ac un arall ‘ yr oeddem yn daer i gysuro ein gilydd ond yn methu, gan sefyll 2m ar 
wahân.’ 

Y mae gwaith gweinidog wastad yn sialens yn emosiynol ac nid yw’r gwaith o baratoi teulu 
gogyfer ag angladd yn dechrau ar lan y bedd nag yn yr amlosgfa.  Yr oedd peidio â chael cyswllt 
wyneb i wyneb gyda’r galarwyr yn arbennig o anodd.  Yr oedd un a atebodd yn ei chael hi’n 
anodd i gofio derbyn tawelwch a pheidio â gofyn ‘ydych chi’n dal yno?’ pan y tebygai nad 
oedd neb y pen arall.  Yr oedd cymaint yn fwy anodd i gadarnhau gwybodaeth heb swnio’n 
swyddogol.  Yna, wedi ffonio, teimlo wedi ymlâdd ac yn dymuno gweld y dagrau, nid dim ond 
eu clywed.  Yr oedd Zoom yn anoddach fyth ‘ wedi dau o hwnnw mewn un diwrnod roeddwn 
wedi blino’n lân’ meddai un. Yr oedd dal llygad gyda’r camera fel bod y person yn medru eich 
gweld drwy’r amser yr un ffordd i ffocysu yn y foment, fel y gellid rhannu pethau dwfn. 

Yna, ar lan y bedd wedi cyfarch pobl, roedd yn rhaid dweud yn dawel y cyfarwyddiadau megis 
‘yn lle ysgwyd dwylo, dal a chydio yn ein gilydd, bydd rhaid i ni gadw pellter, gadewch i ni 
ddefnyddio ein llygaid a’n hwynebau i gysuro ein gilydd. ‘ Fe wnaeth Sara (dim ei henw iawn) 
gwraig yr ymadawedig, ddod ataf yn ei chadair olwyn, siaradodd rhywun o bellter, troais a 
chyn i mi wybod roedd hi gyda mi yn dal fy llaw a sôn am ei gŵr.  Y mae dementia arni ac 
unwaith y cydiodd yn fy llaw doedd dim cyfle i ddianc!  Roedd y cadw pellter wedi ei chwalu, 
ni allwn wneud dim ond ei chysuro, ac unwaith y gwahanwyd ni, estynnais am y glanhawr yn 
fy mhoced, rhoi peth iddi hi ac i minnau’.  Wedi cael fy nal yn sydyn roedd teimlad o fethiant 
ac hyd yn ofn o haint a gwasgaru’r coronofeirws. 

Y mae gweinidogion wedi ymarfer gofal bugeiliol a litwrgi yn ffyddlon a gyda dychymyg ond, 
wrth gefnogi’r galarwyr, y mae cost seicolegol.  Maent hwythau yn profi’r effaith y mae Covid-
19 yn cael ar eu hiechyd meddwl a’u lles, ac fe fydd angen  wynebau yn dangos cydymdeimlad 
a chydio rhithwir arnynt. 

 


