
Egzorcysta ostrzega 

Zdaniem ks. Gabriele Amortha, przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Egzorcystów i oficjalnego egzorcysty diecezji rzymskiej, książki o Harrym Potterze są 
naprawdę niebezpieczne. W wywiadzie dla włoskiej agencji prasowej ANSA stwierdził on, że 
"za gorączką potteromanii kryje się podpis króla ciemności, czyli diabła".  

Jednocześnie ostrzegł rodziców przed serią książek o Harrym Potterze, zwracając 
uwagę, że te cieszące się obecnie dużą popularnością książki angielskiej pisarki 
Joanne Kathleen Rowling zawierają bardzo wiele pozytywnych odniesień do magii, 
wprowadzając między innymi rozróżnienie między magią "białą" i "czarną". Jak 
podkreślił ks. Amorth, jest to rozróżnienie fałszywe, albowiem magia zawsze "jest 
sztuką szatańską". W swych książkach, pisanych z pozycji egzorcysty, ks. Amorth 
wykazuje, że wiele przypadków wystąpień diabła, a nawet opętania ludzi przez niego 
stwierdzono wśród osób, które miały do czynienia rzekomo z tzw. białą magią wierząc, 
że nie jest ona czymś złym ani nie prowadzi do podporządkowania się siłom zła.  

SK, KAI  

ND 7. 01. 2002 

 

 

Egzorcysta ostrzega 

Zdaniem ks. Gabriele Amortha, przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Egzorcystów i oficjalnego egzorcysty diecezji rzymskiej, książki o Harrym Potterze są 
naprawdę niebezpieczne. W wywiadzie dla włoskiej agencji prasowej ANSA stwierdził on, że 
"za gorączką potteromanii kryje się podpis króla ciemności, czyli diabła".  

Jednocześnie ostrzegł rodziców przed serią książek o Harrym Potterze, zwracając 
uwagę, że te cieszące się obecnie dużą popularnością książki angielskiej pisarki 
Joanne Kathleen Rowling zawierają bardzo wiele pozytywnych odniesień do magii, 
wprowadzając między innymi rozróżnienie między magią "białą" i "czarną". Jak 
podkreślił ks. Amorth, jest to rozróżnienie fałszywe, albowiem magia zawsze "jest 
sztuką szatańską". W swych książkach, pisanych z pozycji egzorcysty, ks. Amorth 
wykazuje, że wiele przypadków wystąpień diabła, a nawet opętania ludzi przez niego 
stwierdzono wśród osób, które miały do czynienia rzekomo z tzw. białą magią wierząc, 
że nie jest ona czymś złym ani nie prowadzi do podporządkowania się siłom zła.  

SK, KAI  

ND 7. 01. 2002 

 


