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Eglwys Sant Grwst, Llanrwst 

Perl paradwysaidd wedi ei warchod gan Siarter Frenhinol 

Mae Llanrwst yn unigryw ei leoliad, rhwng nant ac aber ar afon orlifol Conwy, 

rhwng pentrefi  ucheldir Uwch Conwy ac arfordir y Creuddyn, rhwng ochrau 

garw Eryri a moelydd a thiroedd mwynaidd Clwyd, rhwng diwylliannau, rhai yn 

Gymraeg ac eraill yn Saesneg, rhwng dwy iaith ac mewn dwy iaith. 

Saif Eglwys Sant Grwst ar lecyn distaw wrth ymyl yr afon Conwy. Mae hi yn 

Eglwys Plwyf weithgar yn Ardal Genhadol Aberconwy. Mae’r fywoliaeth yn 

unedig â Llanddoged gyda Chapel Garmon, Llansantffraid Glan Conwy ac 

Eglwysbach. Mae’r eglwys wedi ei dynodi gan Cadw fel adeilad rhestredig 

Gradd 1. 

Ein nawdd sant yw Grwst (Gwrwst neu Gorwst), sant o’r chweched ganrif, y 

mae ei Ŵyl, Gŵyl Grwst, yn cael ei chynnal ar Ragfyr 1af. Ef oedd mab Gwaith 

Hengaer-o linach  Brenin Coel Hen (Godebog) drwy’r Brenin Urien Rheged. Ei 

fam oedd Euronwy, merch Clydno Eiddyn. Mae ei arwyddnod ‘Sanctus Grwst’ 

ynghyd â Sant Deiniol a Sant Trillo ar gyfamod (Siarter Frenhinol)a wnaethpwyd 

rhwng Maelgwyn Gwynedd a Sant Cyndeyrn. 

Roedd yr eglwys neu’r capel gwreiddiol, a fyddai wedi’i hadeiladu o bren a chlai 

wrth ochr nant fechan yr Afon Llechog yng Ngae Llan, yn ymyl lle mae Capel 

Presbyteraidd Seion heddiw. 

Rhoddwyd safle bresennol yr eglwys, ar lan ddwyreiniol yr Afon Conwy, gan 

Rhun ap Nefydd Hardd, yn yr unfed ganrif ar ddeg, fel iawn am drosedd  ei dad 

o lofruddio’r tywysog Idwal, mab Owain Gwynedd. 

Adeilad o do gwellt  oedd yr eglwys a godwyd yma yn 1170.  Cafodd ei ddifrodi 

gan dân  yn ystod gwrthryfeloedd Owain Glyndŵr ddechrau’r bymthegfed 

ganrif, a chafodd ei ddinistrio’n llwyr yn 1468 gan ddynion Iarll Penfro, pan 

wnaeth gwŷr Iorc ddial am losgi tref Dinbych, yn ystod Rhyfeloedd y 

Rhosynnau. Enw’r gŵr o Lanrwst a helpodd i ddinistrio Dinbych gyda’r 

Capteiniaid Lancastriaid oedd Dafydd ap Siencyn. Roedd yn frodor o Ddyffryn 

Conwy ac yn perthyn i deulu’r Wynniaid. Cuddiai Siencyn mewn hen ogof 

greigiog yng nghoedwig Gwydir a dros y blynyddoedd datblygodd yn gymeriad 

chwedlonol, tebyg i Robin Hood. Gwisgai ef a’i ddilynwyr ddillad gwyrdd i 
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guddio ymysg y coed. Mae’n bosibl gweld un o ysbardunau  Dafydd ap Siencyn 

yn yr eglwys.   

Cafodd ei hailadeiladu yn 1470, a 66 mlynedd yn ddiweddarach, daethpwyd â’r  

Sgrin Grog hardd yma-yn ôl traddodiad, o Abaty Aberllechog, neu Maenan, 

wedi diddymu’r mynachlogydd. Cai’r groglofft uwchben y groglen ei defnyddio 

gan gantorion ac offerynwyr ymhell i’r 19eg ganrif. Mae’r groglen wedi’i 

cherfio’n gywrain o dderw ac yn arddangos delwau cerfiedig o anifeiliaid, 

symbolau a phlanhigion. Mae’n ddirgelwch hyd heddiw sut cafodd 

adeiladwaith mor fawr gael ei achub a’i gadw cyn ei ail osod yn yr eglwys. 

Mae’n ddeg troedfedd mewn lled a cheir tyllau ar gyfer delwau y groes ar yr 

ochr ddwyreiniol a gorchuddion ar gyfer cerfddelwau  ar yr ochr orllewinol. 

Mae’n debyg mai tua’r cyfnod hwn y byddai William Salesbury (tua 1520- 

tua1584)  wedi addoli yn Eglwys Sant Grwst. Ganed Salesbury yn Llansannan, 

ond treuliodd y rhan fwyaf o’i oes ym Mhlas Isa, Llanrwst. Roedd yn ysgolhaig 

ac roedd yn awyddus i drosi’r Ysgrythur Lân i’r Gymraeg, gan gyflwyno dysg a 

gwybodaeth i’r Cymry yn eu hiaith eu hunain.  Yn 1563, daeth y cyfle iddo 

wneud hynny pan basiwyd deddf yn ystod teyrnasiad y Frenhines Elisabeth i 

gyfieithu’r Beibl a’r Llyfr Gweddi Cyffredin i Gymraeg. Cyhoeddwyd y Llyfr 

Gweddi Cyffredin a’r Testament Newydd yn Gymraeg yn 1567. Salesbury oedd 

yn gyfrifol am rhan fwyaf o’r cyfieithiad. Gosodwyd cofeb iddo yn yr eglwys yn 

1996.     

Os mai’r groglen gerfiedig yw atyniad harddaf yr eglwys, Capel Gwydir 

ynghlwm a’r adeilad yw’r mwyaf anghyffredin. Codwyd y capel yn 1633 gan Syr 

Richard Wynn(e), mab Syr John Wynn(e) o Wydir fel safle i gladdu’r teulu 

Wynn(e). Yn ôl traddodiad cynlluniwyd y capel gan Inigo Jones. Ar y mur 

dwyreiniol mae plac marmor gwyn yn dangos llinach teulu’r Wynniaid dros 

gyfnod o 500 mlynedd. Fel ei dad o’i flaen, roedd Syr Richard yn awyddus iawn 

i ddangos bod ei deulu’n ddisgynyddion o Dywysogion Gwynedd. Ar furiau y 

Capel gwelir chwech plac pres. Mae’r rhain yn cael hystyried yn rhai o’r 

enghreifftiau gorau yn y wlad. Maent yn cynrychioli rhai o deulu y Wynniaid. 

Hefyd ar fur y Capel mae sbardun a oedd ar un adeg yn dal nwyddau 

gorchestion angladdol cyn berthnasau y Wynniaid. 
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Mae un o drysorau pennaf Cymru i’w weld yng Nghapel Gwydir-arch garreg 

Llywelyn ap Iorwerth (Llywelyn Fawr), ŵyr Owain Gwynedd. Daeth yn un o 

Dywysogion mwyaf pwerus Cymru ar ddechrau’r 13eg ganrif a brwydrodd yn 

galed i uno’r deyrnas. Priododd Llywelyn â Siwan, merch brenin John o Loegr 

yn 1205. Bu farw yn Ebrill 1240. Pan fu farw’r Tywysog Llywelyn fe’i claddwyd 

dan y Brif Allor yn Abaty Aberconwy. Tua 40 mlynedd yn ddiweddarach 

symudwyd yr arch oedd yn cynnwys corff Llywelyn i lawr yr afon gan y 

mynaich, i’r Abaty newydd ym Maenan gan fod Edward 1af eisiau tir yr Abaty 

yng Nghonwy i adeiladu Castell Conwy. Yn ystod cyfnod diddymu’r 

mynachlogydd yn 1536, symudwyd yr arch i Eglwys Sant Grwst i’w chadw’n 

ddiogel ac yn ddiweddarach i’r Capel hwn.   

Yn 1884 cafodd yr eglwys ei hatgyweirio a dyma pryd y cafwyd gwared ar yr 

hen eisteddleoedd a’r llofft orllewinol. Dyma hefyd pryd y codwyd y tŵr sgwâr 

a’i ddwy gloch, ac ychwanegwyd yr ystlys ogleddol. 

Cafodd Capel y Santes Fair, yn yr ystlys ogleddol, ei gysegru yn 1970. Daw allor 

y capel o Eglwys y Santes Fair, yr eglwys ‘Saesneg’, a godwyd yn 1841-2 ond 

sydd bellach wedi ei dymchwel. 

Mae nifer o wrthrychau diddorol o fewn a thu allan i’r adeilad. Disgrifir Cloch 

Llanrwst fel ‘hen gloch angladdol Gymreig’. Mae’r clychau hyn yn llawer hŷn na 

chlychau eglwys arferol, ac yn ôl Gerallt Gymro, roeddent yn cael eu defnyddio 

tua 450 OC. Deuai clychau hyn o Iwerddon yn wreiddiol, ac roeddent yn cael eu 

defnyddio fel clychau gwartheg, ac wedyn eu gorchuddio â haen o efydd a’u 

haddasu ar gyfer yr eglwys. 

Wrth gerdded tua’r porth (lych-gate), adeilad rhestredig Gradd 2, gall un sylwi 

ar fedd wedi ei amgylchynu â barau haearn hefo cofgolofn i Robert Williams 

‘Trebor Mai’ (‘I am Robert’ o chwith), y telynor a’r englynwr enwog o’r 19eg 

ganrif. Hefyd, beddfaen gwastad David Roberts, ‘telynor a masnachwr’ a fu 

farw yn Lerpwl yn 1779.  Roedd Llanrwst yn adnabyddus fel canolfan telynau. 

Wrth ymyl ffenestr ddwyreiniol gwelir bedd John Owen, gwneuthurwr clociau 

enwog cyntaf Llanrwst.  Yn wal y fynwent, fe  welwch garreg wen hefo cerflun 

o’r ‘Oen a’r Lluman’, sydd yn ôl traddodiad yn dod o Ysbyty Marchogion Sant 

Ioan o Jerusalem yn Ysbyty Ifan. 
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Tu draw i’r porth mae Elusendai Llanrwst, adeiladau oedd am bedair canrif yn 

darparu tai/ystafell rhad ac am ddim i 12 o ddynion tlawd oedran 65 a 

throsodd oedd yn byw yn y plwyf. Roedd gwraig yn gofalu am yr adeilad. 

Roedd y trigolion yn cael ystafell gynnes ac ychydig o arian i’w cadw. Yr oedd 

Syr John Wynn(e) yn gofalu fod yna arian i dalu am glogyn gwlân glas i bob un 

gyda eryr arian ar y fraich chwith i atgoffa pawb mai ef oedd wedi sefydlu’r 

elusendai yn 1610. Cyntefig iawn oedd y cyfleusterau ac roedd rhaid i bob un 

o’r trigolion gadw at y rheolau sef cadw ei hystafell yn daclus, dim meddwi, 

dim gadael yr ystafell am fwy na 24 awr, dim loetran o gwmpas y dre, dim 

gosod yr ystafell i neb arall a rhaid oedd mynychu’r eglwys. Rheithor y plwyf 

oedd yn gofalu am eu cynhaliaeth ysbrydol.  

Gyda Phont Fawr enwog hardd Llanrwst i’w gweld yn glir o’r fynwent mae’r 

llecyn hwn yn atyniad naturiol i ymwelwyr a thrigolion y dref. Gan fod yr 

Eglwys a’r Capel yn rhan o dreftadaeth cyfoethog y dref rhaid ei warchod a’i 

gynnal  i ymateb i ofynion presennol heb beryglu gallu cenedlaethau y dyfodol. 

Mae Pwyllgor yr Eglwys wedi trafod yn ofalus y ffordd ymlaen. Y weledigaeth 

a’r nod yw: 

• Creu canolfan i’r gymuned sydd yn gyfforddus a chroesawus gan gynnig 

profiadau amgenach ar gyfer yr holl ddefnyddwyr yn enwedig y plant, y 

llai abl a’r oedrannus. 

• Gwella profiadau yr holl ddefnyddwyr sy’n dewis Sant Grwst fel lle i 

ddathlu neu i atgyfnerthu cyfnodau pwysig mewn bywyd. 

• Gall cyfleusterau amgenach hwyluso gwaith yr eglwys yn y gymuned. 

• Cynnig cyfleuster i’w defnyddio gan grwpiau gwirfoddol ar gyfer 

cyfarfodydd a chynulliadau cymdeithasol.  

• Gwarchod hanes cyfoethog yr adeilad er mwyniant y gymuned ac 

ymwelwyr heddiw ac yfory. 

I wneud hyn, bydd y gwaith yn golygu: 

• Atgyweirio ac ailaddurno prif ran o’r eglwys a Chapel Gwydir. 

• Ailosod y prif ddrysau gyda drysau gwydr i alluogi pobl i weld y tu mewn 

wrth gyrraedd. 

• Symud y fedyddfaen fel ei bod yn brif ffocws wrth gyrraedd yr adeilad. 

• Gosod cyfleusterau cegin a thoiled. 
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• Gwella sustemau goleuo a gwresogi. 

• Gwaredu yr eisteddleoedd i greu lle hyblyg ar gyfer amrywiol ddefnydd. 

• Archebu dodrefn newydd.  

• Gosod sustem sain newydd. 

• Creu canolfan rhwbio pres. 

Mae’r Pwyllgor yn parhau i archwilio y ffordd ymlaen i gyrraedd at y nod. 


