
Beth yw hi?

 Eglwys Gatholig a  
adeiladwyd yn wreiddiol  
yn ardal Pontarddulais, 
ger Abertawe.

 Mae rhannau hynaf yr   
adeilad yn dyddio’n ôl i 
1150, ond cafodd ei 
hestyn a’i newid dros y 
blynyddoedd.

Pwy oedd yn mynychu’r Eglwys?

 Mae haneswyr yn amcangyfrif ei bod yn gwasanaethu tua 250 o bobl ym 
1520.

Ffeithiau difyr

 Mae'r Eglwys a welir heddiw yn debyg i’r hyn ag yr oedd ym 1520, yn ystod  
teyrnasiad Harri VIII.

 Does dim seddi na chorau yma, gan y byddai disgwyl i bobl sefyll gydol y 
gwasanaeth. Mae’r term ‘mynd i’r wal’ yn cael ei ddefnyddio heddiw i 
ddisgrifio rhywbeth sy’n wan neu wedi methu. Mae’n deillio o draddodiad yr 
eglwys: roedd rhai na allent sefyll oherwydd salwch neu flinder yn gallu ‘mynd 
i’r wal’ a phwyso yn ei herbyn.

 Dyma ganolbwynt cymdeithasol y gymuned ym 1520. Roedd rhaid i bobl y 
cyfnod fynd i’r eglwys yn ôl y gyfraith, ac felly roeddynt yn gwneud y gorau o’r
profiad. Ar achlysuron arbennig o'r flwyddyn, byddai trigolion ardal Llwchwr 
yn cynnal gwyliau a dathliadau o amgylch mynwent yr Eglwys.

 Dechreuodd cynulleidfa’r Eglwys edwino maes o law gan ei bod mewn llecyn 
anghysbell a oedd yn dioddef llifogydd o dro i dro. Byddai pobl yn gwneud 
ymdrech arbennig i gynnal tri gwasanaeth bob haf, pan oedd y llanw'n isel a’r
Eglwys yn haws ei chyrraedd. Llwyddodd y darluniau hardd i oroesi o dan y 
plastr oherwydd bod y gymuned yn dal i ofalu am yr adeilad.
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Ffeithiau difyr

 Mae’r darluniau ar furiau’r Eglwys yn anghyffredin, gan eu bod wedi’u paentio 
o’r newydd â phaent naturiol. Mae tua hanner y darluniau’n gopïau manwl 
gywir o’r rhai a gafodd eu darganfod wedi’u cuddio yn y muriau cyn i’r Eglwys 
gael ei symud. Daw'r gweddill o gynlluniau a welsom mewn eglwysi a phrintiau 
eraill o’r cyfnod. 

 Mae’r holl gerfiadau a cherfluniau’n newydd sbon, ac wedi’u gwneud â llaw a’u  
haddurno yn yr arddull ganoloesol ddiweddar. Nid oedd na cherflun na 
chelficyn ar ôl i’w harchwilio ar ôl i’r Eglwys gael ei fandaleiddio yn y 1970au.

Am ragor o wybodaeth?

 Mae Capel Penrhiw yn enghraifft nodweddiadol o gapel yr Undodiaid yma yng 
Nghymru, ac mae byd o wahaniaeth rhyngddo ag Eglwys Sant Teilo, a 
ddangosir fel Eglwys Gatholig.

 Mae enghraiff o ddarlun gwreiddiol i’w weld yn ardal ‘Credoau’ Oriel 1.
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