
Pozwólcie Państwo, że przedstawię w kilku słowach Panią Doktor Helenę Pyz. 

 

Niektórzy spośród nas mieli szczęście poznać dr Helenę podczas prezentacji filmu 

„Jutro czeka nas długo dzień” w reżyserii pana Pawła Wysoczańskiego, któremu bardzo 

dziękujemy za ten dokument.  

Dr Helena Pyz od 32 lat jest naczelnym i jedynym lekarzem w Jeevodaya, w Indiach.  

Urodziła się 10 kwietnia 1948 roku w Warszawie, gdzie ukończyła studia medyczne. W 

1971 roku została członkinią Instytutu Świeckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej, Matki 

Kościoła obecnie jest to Instytut Prymasa Wyszyńskiego, którego beatyfikacje wspólnie 

świętowaliśmy 3 tyg. temu. Dr Helena Pracowała 14 lat jako lekarz chorób 

wewnętrznych w Warszawie, w przychodni rejonowej na Woli (1974 - 1983 r.) i w 

podwarszawskich Ząbkach (1984 - 1988 r.).  

8 września 1986 r., Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, dr Helena 

usłyszała na imieninach koleżanki, o ciężkiej chorobie założyciela Ośrodka w Indiach ks. 

Adama Wiśniewskiego, który był tam jedynym lekarzem dla tysięcy trędowatych. 14 

lutego 1989 r udała się do Indii, do Jeevodaya. Ani bariera językowa, ani brak 

doświadczenia w leczeniu trądu i chorób tropikalnych, ani trudności materialne i 

klimatyczne nie przeszkodziły odkryciu tego miejsca i powołania jako wskazanego jej 

przez Boga.  

Dla mieszkańców Ośrodka Rehabilitacji, Dr Helena, misjonarka świecka jest 

zarówno lekarzem, doradcą, przyjacielem i skarbnikiem a 400 dzieci nazywa ją Mami 

(Mama). Dla odwiedzających Jeevodaya dr Helena pełni rolę gospodarza, dla 

wolontariuszy – nauczyciela i wychowawcy. Do przychodni trafiają biedni mieszkańcy 

okolicznych wiosek.  Wraz ze swoim zespołem medycznym co miesiąc przyjmuje wielu 

pacjentów przychodni wyjazdowej w Kuteli (odległej ok. 200 km) Od czasu do czasu udaje 

się również z pomocą medyczną do różnych kolonii dla trędowatych.  

Sytuacja materialna w Jeevodaya była od początku dramatyczna, brakowało 

pieniędzy na wszystko, zwłaszcza na ryż – podstawę wyżywienia. Od 1993 r., powstał 

Sekretariat Misyjny w Warszawie, który zapewnia środki na bieżące potrzeby 

podopiecznych dzięki ofiarodawcom systematycznie wspierającym go z Polski i z zza 

granicy. Co roku odbywają się akcje Adopcji Serca. 

Dziś także mamy możliwość wesprzeć finansowo ten ośrodek - Dr Katarzyna stoi z 

puszką a także nr konta, na które można dokonywać wpłat.  

Jako Prezes Oddziału Mazowieckiego KSLP, wraz z zarządem wystąpiliśmy 

pisemnie do Prezes Zarządu Głównego KSLP dr Elżbiety Kortyczko z prośbą o przyznanie 

medalu Pani Doktor Heleny Pyz, naszej warszawskiej koleżance -lekarce: 
 



-za wytrwałą profesjonalną pomoc dla chorych na trąd w Indiach 

-za wzorowe dla innych realizowanie powołania lekarskiego 

-za twórcze reprezentowanie pracy polskiego lekarza za granicą  

-za świadczenie czynem o tym, co znaczy być lekarzem katolickim  
 

Ogólnopolskie Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy polskich, postanowiło jednogłośnie, 

podczas dorocznego posiedzenia Zarządu Głównego w Zakopanym - w Ksiezówce, w 

dniu 3 września 2021roku uhonorować dr Helenę Pyz medalem naszego Stowarzyszenia  

Bardzo proszę pana Profesora Bogdana Chazana, wieloletniego prezesa OM KSLP, 

Vice prezesa KSLP, Dyrektora Medycznego MaterCare International a także od 25.09. br. 

Wiceprezydenta Komitetu Wykonawczego FEAMC  - Europejskiej  Federacja Katolickich  

Stowarzyszeń  Medycznych o wręczenie dr Helenie medalu i dyplomu.  

 


