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Krakovas arhidiecēzes priesteris D. Oko ir dzimis 1960. gadā Osvencimā, ordinēts
priesterībā 1985. gada 14. maijā, ieguvis doktora grādu filozofijā un teoloģijā Gregora
Pontifikālajā universitātē (PUG) Romā, ir Jāņa Pāvila II universitātes Krakovā
profesors asistents. Kalpo sv. Karalienes Jadvigas draudzē Krakovā.
Profesora D. Oko pētnieciskās intereses ir saistītas ar metafiziku, filozofiju par Dievu,
moderno teoloģiju, filozofijas un teoloģijas robežjautājumiem, ateistisko ideoloģiju
kritiku.
D. Oko ir sarakstījis grāmatas: The transcendental Way to God according to Bernard
Lonergan - Frankfurt am Main, 1991; Łaska i wolność. Łaska w Biblii, nauczaniu
Kościoła i teologii współczesnej - Kraków 1997; Przełom, wyzwanie i szansa Kraków 1998; W poszukiwaniu pewności. Próba transcendentalnego ugruntowania
metafizyki w filozofiach Emericha Coretha i Bernarda Lonergana – Kraków, 2010..
D. Oko ir papildinājies sešu gadu studijās dažādās universitātēs Vācijā, Itālijā un
ASV. Līdztekus akadēmiskajai darbībai vienmēr ir bijis iesaistīts kalpošanā dažādās
Amerikas un Eiropas draudzēs. Ir kalpojis 16 gadus kā universitātes kapelāns, kopš
1998. gada ir Krakovas arhidiecēzes ārstu kapelāns.
Studiju ceļojumos, piedaloties starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un vadot
ārstu svētceļojumus, profesors priesteris D. Oko ir apmeklējis apmēram 40 valstis
visos kontinentos. Polijā D. Oko ir labi pazīstams kā spožs publicists, kura raksti
parasti izraisa asu polemiku nacionālā līmenī.

Konferencē profesors D. Oko sniegs referātu
Vīrieša, sievietes un ģimenes kristīgais koncepts

Profesors priesteris D. Oko referātā pievēršas trešās tūkstošgades sākumā notiekošajai
dzīvības un nāves kultūru pretstāvēšanas īpašam aspektam – cīņai par pareizu cilvēka
un ģimenes sapratni. Situācijā, kad pieņemas spēkā kreisās un ateistiskās ideoloģijas,
kā, piemēram, dzimtes (gender) ideoloģija, radikālais feminisms un homoideoloģija,
kristietības koncepts par vīrieti, sievieti un ģimeni ir tā patiesība, kas ļauj pretstāvēt
ideoloģiju spiedienam.
Autors referātā analizē, kā mūsdienu dekristianizētajā civilizācijā ateistiskās
ideoloģijas iznīcina vīrieša spēju dibināt ģimeni, tā patiesībā nodarot ļaunumu
sievietei. Tāpēc priesteris D. Oko referātā aicina apzināties to, ko nosauc par vīriešu
kolektīvo vainu, ar to saprotot tik daudzas pieļautās netaisnības attiecībā uz sievieti kā
pagātnē, tā mūsdienās. Priesteris analizē Eiropas kultūrā nereti vērojamās vīriešu
deģenerācijas iezīmes, parādot, ka vīriešu nespēja uzņemties atbildību veidot ģimeni
ir milzīga viņu vaina, kas ir rezultāts tam, ka viņu sirdis nav gandarījušas un
atgriezušās. Mūsdienu pasaulē ticīgie vīrieši ir gandrīz vai vienīgie, kas piedāvā
sievietei uzticību līdz mūža galam, kas tik ļoti nepieciešama laulības un ģimenes
veidošanā, bērnu audzināšanā.
Profesors priesteris D. Oko uzsver, ka tur, kur dominē kristīgā kultūra, sievietei ir
piedāvātas veselīgas emancipācijas iespējas, labvēlīgs tiesiskais statuss. Kā īpašu
sievietes ģēniju priesteris analizē sievietes spēju veidot personu, kopības pasauli,
kamēr vīrietim vairāk raksturīgs pievērsties objektu pasaulei. Šajā draudzīguma,
ģimeniskuma, reliģiskuma gaisotnes veidošanā sievietes var būt vīrieša izglītotājas.
Referāta nobeigumā priesteris D. Oko piedāvā dziļi cilvēka dabā sakņotu septiņu
principu analīzi, kas izmantojami zēnu audzināšanā.

