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Annwyl Gyfeillion,
Pleser o’r mwyaf, a braint, yw cael lunio geiriau i gyflwyno’r gyfrol hon. Hoffwn canmol gwaith 
y plwyfolion sydd wedi mynd ati i baratoi’r llyfryn i gyflwyno Eglwys Llanwenog i bawb sy’n 
dod i ymweld â hi, a diolch am y gwaith o gadw’r eglwys mewn cyflwr mor arbennig. Mae’r 
eglwys hynafol hon yn un o drysorau Esgobaeth Tyddewi, ag un o’r enghreifftiau gorau Cymru 
cyfan o Eglwys canoloesol. Ceir cyfle drwy ddarllen y gyfrol i ddarganfod hanes yr Eglwys dros 
y canrifoedd o’r twr sy’n goffeb i frwydr Maes Bosworth yn 1485 lawr i waith coed bwysig Joseph 
Reubens o amser yr Rhyfel Mawr 1914-18. Gobeithio y byddwch trwy ddarllen y llyfryn newydd 
a manteisio ar y cyfle i ymweld a Llanwenog yn rhannu un o’n Eglwysi mwyaf hyfryd.
+ Wyn Tyddewi 

Dear Friends,
It is a great pleasure, and an honour to write the words of introduction to this volume. I would 
like to praise the work of the parishioners who have put this booklet introducing Llanwenog 
Church to all who come to visit it together, and to thank them for the work of keeping the 
Church in such a wonderful condition. This ancient church is one of the treasures of St. Davids’ 
Diocese, and one of the best examples in all Wales of a medieval Church. Through reading 
these pages you will discover the history of the Church through the centuries from the tower 
that commemorates the battle of Bosworth in 1485 down to the important woodwork of Joseph 
Reubens from the time of the Great War 1914-18. I hope that you will through reading this 
new booklet and making the most of the opportunity to visit Llanwenog come to share in one of 
our most beautiful churches.
+ Wyn St. Davids
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eglwys y Plwyf llanwenog – rhagarweiniad
Croeso i’r Eglwys brydferth hon, yr unig un sydd wedi ei chysegru i Sant 
Gwenog. Mae Cristnogion wedi ymgynnull yma i addoli Duw ers tua 15 
canrif. Mae’r Plwyf yn fywiog iawn gyda Chymraeg, Saesneg a gwasanaeth 
dwyieithog o’r Boreol Weddi a’r Ewcharist (Cymun) yn cael eu cynnal yn fisol. 
Ym mhentref Llanwenog mae yna Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru. 
Mae’r ysgol yn cynnal gwasanaethau arbennig (Diolchgarwch, Nadolig) a 
chyngherddau yn yr Eglwys. 

Cafodd y brif adeilad ei adeiladu yn niwedd y 14eg Ganrif, ac mae’n bur debyg 
bod yr Eglwys Ddeheuol neu’r Eglwys Fach wedi cael eu hadeiladu ar seiliau 
hynach, efallai yn wreiddiol yn y 6ed Ganrif. Mae’r Eglwys wedi cael ei rhestri 
gan CADW fel adeilad rhestredig Gradd 1 - y rheswm dros hyn yw ei bod yn 
un o’r eglwysi canoloesol mwyaf cyflawn yng Ngheredigion, gyda’r to hanner 
cylch a’r tŵr yn dyddio nôl i’r 15fed Ganrif. 

Mae’r Eglwys wedi cael ei hadnewyddu (gyda gwaith adeiladu wedi digwydd 
iddi) ar sawl achlysur yn ystod yr 20fed Ganrif, gyda’r seddau, sgrin grog, pulpud 
a’r ddarllenfa wedi eu gorffen ar ddiwedd y  Rhyfel Byd Cyntaf.

Mynedfa’r eglwys a’r Tŵr
Mae’r fynedfa i’r Eglwys drwy’r tŵr sy’n dyddio nôl 
i’r 15fed Ganrif. Mae’n debyg ei fod wedi ei adeiladu 
gan Syr Rhys ap Thomas i ddathlu buddugoliaeth 
Brwydr Bosworth ym 1485 pan wnaeth y Tuduriaid 
ennill coron Lloegr. Chwaraeodd Syr Rhys rhan 
bwysig yn y frwydr ac yn ôl yr hanes ef wnaeth 
blannu’r clwyf farwol i Rhisiart III ar faes y frwydr, 
ac o ganlyniad, derbyniodd ei radd marchog. Mi 
fyddai dynion Llanwenog wedi bod yn rhan o’r 
fyddin a dynion bwa hir.

Os edrychwch i fyny cyn eich bod yn camu drwy’r 
drws, yn y bwa garreg mae tair pen wedi eu cerfio 
ac uwchben y bwa, mae porthcwlis wedi ei gerfio 
ynghyd â phlac yn arddangos arfbais Syr Rhys ap Thomas. Gallwch weld ei 
darian uwchben y ffenest orllewinol ar ochr allanol y tŵr. Mae’n arddangos y 
geiriau chevron inter three martlets or ravens with legend on a garter. Uwchben 



y bwa garreg yn y fynedfa mae yna arwydd barch porthcwlis. Tu fewn i’r bwa 
mae arysgrif mewn aur uwchben y drysau dwbl pren sy’n darllen:

Ewch i mewn i’w byrth Ef â diolch – Enters his gates with thanksgiving. 
Salm 100:4

Tu fewn i’r tŵr hongiana dwy gloch. Cafodd un 
ei ail ffurfio ar achlysur priodas merch Cyrnol 
Davies-Evans sef Viola yn 1897 i Liwtenant Arthur 
Duckworth o’r Scots Greys. Mae’r ail gloch wedi ei 
enwi ar ôl gwraig y Cyrnol sef Lilla. 
Mae’r ffenest ar yr ochr orllewinol uwchben Drws 
y Gorllewin yn dyddio nôl i’r 15fed Ganrif gyda 
gwydr lliw wedi ei ailosod, a ddyluniwyd ac a 
grëwyd gan y Cyrnol Herbert Davies-Evans. Mae’r 
ffigwr yn y ffenest yn portreadu Sant Gwenog. 

Cafn ddŵr
Yn y fynedfa ar yr ochr dde mae cafn ddŵr 
cysegredig hynafol a gafodd ei ddarganfod a’u 
ddychwelyd i’r Eglwys gan of lleol. Bu’n cael ei 
ddefnyddio gan y crefftwr lleol i oeri haearn, yn ôl 
yr hyn a adroddir ar y plac uwchben. Mae’r plac yn 
esbonio sut y cafodd y cafn ei adnewyddu a’i ad-
leoli yn ôl i’w le gwreiddiol.

nenfwd
Wrth ichi gerdded i fewn i’r Eglwys trwy dŵr y clychau a chyn i chi gerdded 
i lawr y grisiau i gorff yr Eglwys, cymrwch olwg ar y nenfwd sydd mewn siâp 
hanner cylch ac sydd yn dyddio yn ôl i’r canol oesoedd. Sylwch fel y mae’n 
ymestyn i fewn i’r gangell ac yna i fewn i’r Eglwys Fach.
Datblygodd nenfwd yr Eglwys, gyda’i 72 o sgwariau, i fod rhywfaint ar dro 
ac mae hyn i’w weld fwyaf amlwg ar yr ochr orllewinol. Fe wnaeth y to, heb 
amheuaeth, fynd ar dro pan dynnwyd ochr orllewinol yr Eglwys i lawr er 
mwyn adeiladu’r tŵr.

y Bedyddfaen
Mae’r bedyddfaen, sydd mae’n debyg yn dyddio yn ôl cyn amser y Normanaidd, 



o siâp cylch ac mae’r pennau syml o bosib yn cynrychioli’r deuddeg apostol. 
Nid oes clawr i’r fedyddfaen heddiw ond mae marciau clir yn y garreg yn 
tystiolaethu y bu yna un ar un adeg, ac mae’r tyllau yn dangos lle y cafodd y 
clawr ei gau gyda chlo haearn. Os edrychwch chi’n fanwl, fe welwch bysgodyn 
bach uwchben un o’r pennau. A yw hyn yn ein arwain tuag at Sant Pedr?

Pennau’r Meinciau 
Mae gan bob mainc yng nghorff yr Eglwys ben sydd wedi ei gerfio ac sy’n 
wynebu’r eil; mae gan y meinciau sydd yn y blaen ar yr ochr dde bennau wedi 
eu cerfio ar y ddwy ochr ac mae yna chwech mainc arall wedi eu hadeiladu 
i fewn i’r drysau gwydr sy’n rhannu’r brif Eglwys a’r Eglwys fach. Roedd y 
rhain yn wreiddiol ar ddiwedd y meinciau ar ochr y capel. Mae yna hefyd 
gerfiadau ar ochrau meinciau’r côr.

Cafodd y meinciau eu creu yn ystod ac ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf 1914-1919 
gan William Evans, saer coed Plas y Dolau. Dyluniwyd pennau’r meinciau 
gan Mary Davies-Evans, gwraig y Cyrnol Herbert Davies-Evans o Blas y 
Dolau yn y Plwyf. Fe’u cerfiwyd gan Joseph Reubens, ffoadur o Wlad Belg, ac 
mae ei lun ar wal yr Eglwys. Cafodd gefnogaeth gan y Cyrnol ei hun a’r Ficer 
ar y pryd sef y Parchedig John Morris. 

Mae’n werth edrych ar y cerfiadau yn fanwl - maent yn adrodd hanesion 
digwyddiadau’r Plwyf. Fe wnewch ddarganfod darluniau bach hyfryd megis y 
dylluan, tŵr yr Eglwys gyda’r lleuad, y Sphinx a’r Pyramidiau gyda’r camelod, 



neu’r ffermwyr yn aredig y tir. Yn ei lyfr ‘Wales’s Best One Hundred Churches’, 
mae T.J.Hughes yn eu disgrifio fel “rural diary, connecting events far distant 
in time and space with the current preoccupations of the parish just after World 
War One”.

Nid oes neb yn gwybod beth oedd trefn wreiddiol y meinciau, ond mae’n 
edrych fel petaent wedi eu gwneud mewn parau wrth edrych ar y themau. 
Mae nifer ohonynt yn ymwneud ag achau teulu’r Cyrnol a Mrs Davies-Evans, 
ac o foneddigion eraill yr ardal. Mae rhai ohonynt yn cynnwys aelodau’r 
plwyf a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf, a rhai o feibion y boneddigion a 
fu farw hefyd. Mae eraill wedi eu gwneud er cof am danysgrifwyr cronfa’r 
meinciau a’u noddwyd. Mae rhai ohonynt yn ymwneud ag amaethyddiaeth a 
digwyddiadau cerddorol; eraill yn ymwneud â hanes yr Eglwys yng Nghymru 
a phobl enwog megis y Brenin Arthur a Dewi Sant. Mae dau ohonynt er cof 
am ferch y Parchedig John Morris, y Ficer ar y pryd, a fu farw yn 23 oed.

Mae rhestr cyflawn o drefn y meinciau heddiw yng nghefn y llyfr hwn.

sgrin grog
Mae ‘sgrin grog’ yn marcio’r gwahaniaeth rhwng y gynulleidfa a’r pregethwr. 
Roedd y gair ‘crog’ yn air Eingl-Sacsonaidd am y groes. 
Mae’r sgrin grefftus hon sy’n gwahanu’r côr a chorff yr Eglwys wedi ei cherfio 



gan y Cyrnol Davies-Evans a Joseph Reubens yn 1915. Sylwch ar y crest 
heuladdurnol anghyfarwydd “H.D.E. Anno Domini MCMXV J.R.”.

Darluniau’r Muriau
Y gred yw bod y darluniau gwreiddiol wedi cael eu gorchuddio gyda 
gwyngalch yn ystod y diwygiad. Nifer o flynyddoedd yn ôl cafodd sawl haen 
o wyngalch ei dynnu o’r waliau ac fe ddadorchuddiwyd y darluniau o Gredo’r 
Apostol a’r Deg Gorchymyn. Efallai eu bod yn dyddio yn ôl i’r 17eg a’r 18fed 
Ganrif. Mae yma hefyd olion pellach o ddarluniau y gallwch eu gweld o 
amgylch yr Eglwys. 

llechen Pietà
O dan y ffenest ar yr ochr ddeheuol o’r Eglwys fe 
welwch gerflun lechen o’r Pietà. Cafodd hwn ei gerfio 
gan saer maen lleol, Dennis Jones, Llanybydder ac 
roedd yn rhodd i’r Eglwys gan ei deulu er cof amdano 
wedi ei farwolaeth yn 2015. 



y Ddarllenfa
Cafodd y Ddarllenfa yma ei gerfio’n gelfydd gan 
Joseph Reubens ac mae’n dangos draig ar goron 
yn hytrach na’r Eryr arferol. Mae’n debyg gan ei 
fod yn ffoadur o wlad Belg yn ystod y Rhyfel Byd 

Cyntaf na fyddai wedi bod eisiau cerfio Eryr gan fod hwn yn symbol a gaiff 
ei gysylltu â’r Almaen. Mae wedi cael ei awgrymu ei fod eisiau dewis symbol 
yn gysylltiedig â Chymru lle cafodd ef, a nifer o bobl eraill, groeso cynnes. 
[Cafodd ei gerfio er cof am Evan Thomas, Clerc Eglwys Llanwenog o 1823-
1843 ac i David Thomas, Pantyclochydd, ei wraig Mary a’u hunig fab, Thomas. 
Roedd yn rhodd gan eu merch Mary 1922.] 

y Pulpud
Cafodd y Pulpud ei gerfio gan y Cyrnol Davies-
Evans. Mae’r arysgrif yn darllen ‘Give therefore thy 
servant an understanding heart.’ (‘rho i’th was galon 
ddeallus’) 1 Kings 3:9. Mae’n esiampl wych o’u 
sgiliau yn darlunio blodau, ffrwythau a chnau.

yr allor
Cafodd yr Allor, reredos, paneli, rheiliau cymun a’r 
llawr Ancaster eu gosod yn ystod yr adnewyddiad 
yn 1959. Roedd yr Reredos, y paneli, y llawr a’r 
rheiliau cymun yn rhodd gan WW Hughes esq. o 

Capetown er cof am ei dadcu a’i famgu, Samuel a Mary Davies, Penlanfach, 
sydd wedi eu claddu yn y fynwent. 

Mae’r cerflun bach carreg ar y reredos yn dyddio 
o’r 15fed Ganrif ac mae wedi erydu gan y tywydd 
gan ei fod yn wreiddiol wedi ei osod yn wal allanol 
yr Eglwys Fach. Mae’n dangos y croeshoeliad ac yn 
portreadu Crist ar y groes gyda’i Fam ar un ochr a 
Sant John ar yr ochr arall.



yr organ
Cafodd yr Organ ei roi gan y Cyrnol Davies-
Evans, Plas y Dolau. Ef oedd yr organydd am 56 
o flynyddoedd. Offeryn Fictoraidd yw’r organ a 
gafodd ei osod gan Foster and Andrews. Dim ond 
deuddeg o’r organau hyn cafodd eu prynu gan yr 
Eglwys yng Nghymru. O’r rhain, mae rhai wedi eu 

gwerthu a dim ond organ Llanwenog sydd wedi goroesi - mae wedi cael ei 
hadnewyddu ac mae’n cael ei chynnal yn rheolaidd. 

eglwys fach
Ar wal fewnol yr Eglwys Fach, gwelir twll yn y 
wal gyda tair gris a fyddai yn wreiddiol wedi ei 
ddefnyddio i cael mynedfa i blatfform ar y sgrin 
grog uwchben. Byddai’r pregethwr wedi annerch y 
gynulleidfa o’r platfform cyn adeg y diwygiad.

Adeg yr adnewyddiadau diweddaraf (2005), roedd 
ail wneud yr Eglwys Fach fel ystafell gymunedol 
wedi ei gynnwys yn y gwaith. Gosodwyd sgriniau 
gwydr a drysau fel rhan o’r gwaith.

Ers hynny, mae’r Eglwys Fach wedi cael ei defnyddio 
ar gyfer cyfarfodydd y Cyngor Cymuned, Sefydliad y Merched, yr Henoed, 
Grŵp Pwyllgor Ymgynghorol yr Esgobaeth ynghyd â chyfarfodydd yr Eglwys, 
gweithdai a digwyddiadau codi arian megis noson gwis, diolchgarwch a 
noson gyri. 

Capel Mair oedd yr Eglwys Fach yn wreiddiol ac ar ddiwedd y 19eg ganrif 
fe’u trowyd am gyfnod i fod yn Fedyddfan gan y Cyrnol. Ar yr un adeg, 
rhoddwyd ffenest John y Bedyddiwr i fewn ac fe’i gwelir yno hyd heddiw. 
Trowch o gwmpas ac edrychwch drwy’r drysau gwydr tuag at yr organ ac fe 
welwch yr ‘adlewyrchiad yn arnofio’. 

Cawsom ein atgoffa gan Esgob Ty Ddewi, y Gwir Barchedig Wyn Evans, am 
nodyn ar ymyl un o’r copïau hynaf o gyfraith Hywel Dda o’r 15fed ganrif, 
lle roedd yn dweud ‘Gwenog, helpa’. Pan gafodd y drysau eu gosod yn 2012 
y geiriau a ddewiswyd oedd ar un drws ‘Arglwydd trugarha’ ac ar y llall 



‘Gwenog, helpa’. Mae’n braf meddwl hyd yn oed ganrifoedd yn ôl bod y gwr a 
ysgrifennodd y copi o’r llyfr yn hanu o’r Plwyf hwn.

Yn y gornel, mae Sefydliad y Merched wedi creu 
tapestri i gofnodi’r Mileniwm sy’n portreadu 
bywyd y Plwyf dros y ganrif ddiwethaf. Mae’n 
cynnwys nifer o gyfeiriadau at lefydd ar hyd yr 
afon Cledlyn gan gynnwys Plas y Dolau, yr Eglwys, 
Defaid Llanwenog, Hetiau Cymreig a wnaed mewn 
bythynnod yng Ngorsgoch, yr Ysgol a dyfodiad 
technoleg a.y.y.b. 

y fynwent
Os y cymrwch daith o amgylch y tu allan i’r Eglwys, medrwch weld sut y mae 
wedi cael ei leoli. Mae’r fynwent bron yn grwn sy’n dweud wrthym fod hwn yn 
safle hynafol. Dywedir nad oes lle gan y diafol i guddio mewn mynwent gron! 
I’r dwyrain y mae bryniau pell Sir Gaerfyrddin ac i’r gorllewin mae bryniau 
cyfagos Ceredigion sy’n cysgodi’r fynwent. Mae’r safle ar lethr graddol ac 
wedi ei amgylchynu 
gan goed a dolydd. Yn 
sefyll yn uchel yn y 
gornel de-ddwyreiniol 
y mae coeden odidog 
y Monkey Puzzle Tree 
(Araucaria Araucana) 
a nifer o goed conwydd 
aeddfed yn ychwanegu 
rhywbeth unigryw i’r 
safle.

Mae David Lloyd a 
David Davies (Dafydd Dafis Castellhywel) wedi cael eu claddu ger y drws 
gorllewinol. Roeddent yn bregethwyr Undodaidd ac amheuir eu bod yn 
Jacobiniaid. Dafydd Dafis gyfieithodd Elegy in a Country Churchyard gan 
Thomas Grey i’r Gymraeg. Fel tir claddu y plwyf, nid oedd yn rhaid i’r rhai 
oedd yn cael eu gorffwys yma fod yn aelodau o’r Eglwys hon. 



Carreg ogam
I’r chwith o’r llwybr yn union 
y tu mewn i borth y fynwent y 
mae copi o Garreg Trenacatus. 
Darganfuwyd y garreg wreiddiol, 
sydd yn ôl pob tebyg tua 1500 
o flynyddoedd oed, yn sylfeini 
Crug-y-Whyl yn Rhuddlan, tafliad 
carreg o Lanwenog. Mae’n debyg 
i’w wreiddiau orwedd gyda llwyth 
y Deisi Gwyddelig a ymsefydlodd 
yn yr ardal hon. Symudwyd y garreg 
i Dŷ Llanvaughan ac oddi yno i 
Blas y Dolau. Pan werthwyd y tŷ 
yn yr 1950au, aethpwyd a’r garreg 
i’r Amgueddfa Genedlaethol yng 
Nghaerdydd. Mae’n cael ei ystyried 
i fod yn un o’r enghreifftiau gorau o Garreg Ogam, yn dangos y llythrennau 
Gwyddelig cyntefig hyd yr ymyl a’r arysgrif Lladin. Mae’r sgript Lladin 
yn darllen: ‘Trenacatus / (hic) IACIT filius / Maglani’. (Yma y gorwedd 
Trenacatus, mab Maglagnus). Mae’r ogam, sy’n rhedeg yn fertigol i fyny’r 
ongl chwith ac ar draws y brig, yn darllen: TRENACCATLO. Cloddiwyd y 
tywodfaen ar gyfer y copi o Gwaralltfardre, Pontsian.
Cerfiwyd y replica gan y diweddar Dennis Jones, Prif Saer Maen, ar garreg 
leol. Ei fab, John, yw’r 7fed cenhedlaeth o’r teulu i weithio ar yr Eglwys a’r 
Fynwent.

santes gwenog
Santes Gwenog yw’r nawddsant ac mae’r Eglwys yn gyflwynedig er cof 
amdani.

Yn anffodus, ychydig iawn a wyddwn amdani. Mae nifer o eglwysi Gwen 
mewn gwahanol rannau o’r wlad, ond mae’n ymddangos mai dim ond un 
Gwenog sydd, gyda dim ond un eglwys yn gyflwynedig er cof amdani . 
Awgrymodd Samuel Meyrick, hynafiaethwr y 19eg ganrif, bod yr Eglwys hyd 
yn oed wedi ei chysegru i Sant Gwynog, mab Gildas.

Mae’n eithaf tebygol bod Gwenog yn adnabyddus gyntaf fel yr enw Gwenllian 



neu Gwen y Lleian, ac mai hi sefydlodd orsaf bregethu, a chodi croes yn 
Crossgwenllian - y ffermdy sydd wedi ei leoli pellter byr o’r Eglwys. Yn y 
gorffennol, cynhaliwyd ‘Ffair Wenog’ ar 14 Ionawr.

santes gwenog a’i ffynnon
Gyda chysylltiad agos â phlwyfi hynafol, ac yn enwedig y rhai sydd â lloc 
sanctaidd a ddefnyddiwyd i addoli, byddai ffynnon sanctaidd pwrpasol er 
cof am nawddsant.

Roedd Ffynnon Santes Gwenog yn enwog yn yr hen ddyddiau oherwydd 
ei rhinweddau iachau. Mae traddodiad yn gyffredin i nifer o lefydd lle mae 
ffynnon sanctaidd, ei bod yn arferiad i gael dŵr ohoni ar gyfer y ddefod o 
fedydd, a hefyd ar gyfer y diben o lanhau a golchi’r eglwys. Tarddle’r ffynnon 
o ddŵr grisial a arferai lenwi Ffynnon Wenog oedd mewn padog cyffiniol â’r 
fynwent. Roedd yn fangre o  bererindod ers yr 8fed ganrif, gyda rhieni yn ôl 
pob sôn yn dod â’u plant a oedd yn dioddef o wendid y cefn i ymdrochi yn y 
dyfroedd ac, i sicrhau i’r gwellhad fod yn effeithiol, rhaid oedd perfformio’r 
ymolchiad yma cyn codiad yr haul.

Chwedlau yn ymwneud â’r eglwys
Yn ôl chwedl leol, ceisiwyd adeiladu Eglwys y Plwyf ar safle rydym yn 
adnabod hyd heddiw fel Bryn-yr-Eglwys, sydd wedi ei leoli tua dwy filltir 
o Lanwenog i gyfeiriad y gogledd, heb fod ymhell o bentref Cwrtnewydd. 
Dywed traddodiad fod caniatâd i fwrw ymlaen i adeiladu’r Eglwys ar y safle 
hwn nes yr honnir bod y diafol wedi ymyrryd a tarfwyd ar y gwaith. Yr hyn a 
adeiladwyd yn ystod y dydd, yr oedd yn cael ei ddymchwel yn ystod y nos, ac 
felly penderfynwyd y byddai’n ddoeth rhoi’r gorau i waith pellach ar y safle 
penodol hwn. Penderfynodd y prif saer maen, a oedd yn gwylltio am gael ei 
rwystro yn gyfrwys, y byddai eglwys newydd yn cael ei sefydlu lle bynnag y 
byddai ei forthwyl yn glanio. Felly, gyda phŵer aruthrol, taflodd ei forthwyl 
drwy’r awyr a glaniodd lle mae’r eglwys nawr.

Mae chwedl arall yn cael ei grybwyll gan Samuel Meyrick, a gyhoeddodd ei 
lyfr History and Antiquities of the County of Cardigan yn 1809. Mae hwn 
yn cynnwys achos ‘Philip y Gwyddel’, a ddywed ei fod yn byw yn nhŵr yr 
eglwys ac a achosodd llawer o drafferth yn y gymdogaeth. Ar un achlysur pan 
oedd yn cael ei ddilyn, neidiodd o dŵr yr eglwys ac fe fu farw. Claddwyd ef 



yng Ngharn Philip Gwyddyl sydd tua hanner milltir o’r eglwys.

Cnapan
Roedd y gêm yn debyg i Cnapan Sir Benfro a chwaraewyd hi ymhell cyn i bêl-
droed modern gael ei gyfundrefnu yn 1863. Roedd drysau’r ddwy eglwys, a 
oedd nifer o filltiroedd ar wahân, yn cael eu defnyddio fel goliau a’r nod oedd 
cael pledren chwyddedig mochyn drwy’r gôl.
Ychydig iawn o reolau oedd gan y gêm ac roedd anafiadau difrifol yn arferol. 
Roedd hi mor gorfforol, bu farw rhai cyfranogwyr wrth ei chwarae.
Cynhaliwyd gemau Cnapan yn ystod y Flwyddyn Newydd hen neu ‘Calan 
Hen’ (12 Ionawr) fel arfer, rhwng giatiau eglwysi Llanwenog a Llandysul 
yng Ngheredigion. Gan fod llawer o bobl wedi cael eu lladd neu eu hanafu, 
penderfynodd ficer Llandysul yn 1833 y dylai chwarae’r gêm ddod i ben. 
Dechreuodd gystadleuaeth arall rhwng y ddau blwyf - cystadleuaeth i brofi 
eu gwybodaeth o’r Beibl. Mae hyn yn dal i ddigwydd bob blwyddyn ar 12 
Ionawr.

Cyrnol herbert Davies-evans
Dylanwadodd Cyrnol Herbert Davies-Evans (1842-1925), a oedd yn byw 
ym Mhlas y Dolau ychydig filltiroedd i’r de, yn fawr a chynhyrchodd lawer 
o’r celfyddyd yn yr Eglwys hon. Roedd yn ffigwr arwyddocaol yn hanes yr 



eglwys yn ystod y cyfnod Fictoraidd ac Edwardaidd. Nid yn unig y dyluniodd 
a chreu’r ffenestr gwydr lliw hardd uwchben y drws gorllewinol yn cynnwys 
Santes Gwenog a Bedydd Crist yn yr Eglwys Fach (a wnaeth i mewn i 
fedyddfan), ond fe oedd hefyd yn gyfrifol am lawer o’r cerfio yn nodrefn yr 
Eglwys. Disgrifiodd ei ferch, Viola Duckworth ef yn ei dyddiadur; ‘Roedd yn 
hynod o gerddorol a chelfyddydol iawn... roedd yn fyfyriwr da o bensaernïaeth 
a dylunio – roedd ei hyblygrwydd yn anhygoel... yn ddiweddarach mewn 
bywyd trodd ei law at gerfio coed... ac yn wyth deg dau oed, gorffennodd y 
pulpud a phennau stondinau’r côr yn Eglwys Llanwenog’.

Roedd y Cyrnol hefyd yr Arglwydd Raglaw Sir Aberteifi ac yn Ynad 
Heddwch. Mae’r plac wal cerfiedig ger y pulpud yn coffáu’r Cyrnol a’i wraig, 
a hefyd eu gwas ffyddlon a’u ffrind, Catherine Walters. Cafodd ei gerfio gan 
Joseph Reubens a’i roi yn ei le yn 1931.

Mae’r cyswllt agos a’r teulu wedi aros drwy’r cenedlaethau, hyd heddiw. 
Roedd wyr y Milwriad, y diweddar Roger Clive-Powell RIBA yn bensaer 
Eglwys Santes Gwenog am gyfnod o dros 30 mlynedd. Roedd ei arbenigedd 
yn ymwneud a gofalu a chynnal eglwysi hynafol, ef gwnaeth orichwilio’r 
gwaith o ail-wneud yr adeilad rhestredig Gradd 1 hwn. 

Joseph edmund Marie reubens (1881-1966)
Ganwyd Joseph EM Reubens yn Bruges, Gwlad Belg ar 25 Ebrill 1881. Pan yn 
ddwy ar bymtheg mlwydd oed, roedd yn ddisgybl yn Academi Celfyddydau 
Cain Bruges. Ar ôl pum mlynedd o astudio, dyfarnwyd iddo’r Wobr Gyntaf 
ar gyfer cyfansoddiad hanesyddol a Medal Aur Frenhinol.
Pan dorrodd y Rhyfel Byd Cyntaf, roedd yn 33 mlwydd oed, ac wedi ffoi i 
Loegr o’r Iseldiroedd yn Tachwedd 1914.
Dywedir bod derbyniad wedi cael ei gynnal yn Lloegr ar gyfer ffoaduriaid, ac 
wrth ddeall bod Joseph yn gerflunydd, rhoddodd y merched y ‘bourgeoisie 
uchaf ’ ef mewn cysylltiad ag Arglwydd o Lanbedr Pont Steffan yn Ne 
Cymru.
Credwn bellach mae’r Arglwydd yma oedd Cyrnol Davies-Evans, Plas 
y Dolau, sydd wedi ei leoli dwy filltir o’r eglwys. Yn y pen draw, treuliodd 
Joseph flynyddoedd y rhyfel ym Mhlas y Dolau a gan ddefnyddio’r derw a 
dyfwyd o’r ystâd, cerfiodd bennau stondinau’r côr yn yr eglwys hon.

gwybodaeth ar y we: www.cyngorllanwenogcouncil.org.uk



Drws yr Allor – Eglwys Fach
1. Esgob John Lloyd Nid da lle gellir gwell
2. Dewi Sant Llanddewi Brefi
3. Archesgob Caergaint Frederick Temple

Dde – Parchedig John Morris, Ficer

John Morris  1892
Canon D. Ayron Jenkins 1922
Benjamin Davies  1936
Samuel Morgan  1942
Richard E.H. Evans   1964
Cyril E. Jones   1973
Huw D. Bishop   1979
Evan D. Griffiths   1980
Delyth Bowen   1997
William R. Fillery   2003
Susannah Bale   2010

rhestr Pennau’r Meinciau
Trefn y meinciau yn gywir ar Awst 2015
Ochr y Pulpud o’r Blaen i’r Cefn:   Ochr y Ddarllenfa o’r Blaen i’r Cefn:
1. Seren y Dwyrain    1. Dutch Lili o Nasareth Lilla Davies Evans*
2. Howel ab Owen Gwynedd   2. Virgo Santes Gwenog*
3. Fi yw’r Bugail Da    3. Sion Llwyd, Cerddor, Cantor a Clochydd*
4. Craignez Honte Julia Arglwyddes Dillwyn Llewelyn 4. Frawd, F.A. Gerwyn Jones o Bantglas
5. Lady Williams, Llwynywermod  5. Isabella Clarissa Davies o Benylan
6. Lili o’r Dyffryn    6. Am Byth gyda’r Arglwydd Evelyn Dorothea Morris
7. James Alex L Stewart Alltrodyn  7. Resurgam, Frank Arthur Morgan
8. Er Cof 1949-1918 Gwarchodlu Cymreig  8. Er Cof Liverpool Scottish, other regiments
9. Brenin Arthur Hic Jacet Arthurius Rex
10. Blwyddyn Aredig 1917 OC

Drws y Gegin – Eglwys Fach
1. Baldwin, Archesgob Caergaint
2. Ddolwen, Bwlchmawr, Cwrtnewydd
3. Duncan a Gwion Lloyd, Waunifor, Gallipoli

Stondinau’r Côr
Chwith – heb ei orffen – blodyn ? Lili

Cerfiwyd pen y pedwar stondin côr arall gan y Cyrnol Davies Evans, yn 
ogystal â’r ddwy gadair fyddai’n cael eu defnyddio ar gyfer ymweliadau 
clerigwyr sydd ar ochr arall i reilen yr allor.

rhestr o ficeriaid
Syr Maurice ap John   1490
Syr John Williams   1500
Thomas Cade   1637
Moses Williams   1715
Meredith Lloyd   1717
John Davids   1740
Thomas Evans   1769
David Williams   1783
Joshua Davies   1804
Hugh Felix   1845
Canon B. Parry Griffiths  1890

Darllen Pellach
Lloyd, Thomas et al., The Buildings of Wales, Carmarthenshire and Ceredigion 
CADW. Newhaven CT Yale University Press 2006
Hughes, T.J. Wales’ Best One Hundred Churches. Llandysul Gomer 2005
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