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Shun
KRISTIETIS
BROTHERS
Evil pie tā ir visvairāk depraved! Neaizmirstama, unforgiveable Evil!

Kongregācijas Christian Brothers ir rīkojums par katoļu Pagan Cult izcelsme Īrijā
Europa provincē laikā. Viņu sākotnējais mērķis bija izglītot jauniešus. Viņi izstrādāja
"ICttm ' (Īrijas bērnu terorizēšanu mācīšanas metode) kas izplatās kā vēzis visā
pasaulē.

Apstiprināja Evil Vatikāna kļuva modus operandi visiem katoļu izglītību. Viņu 1st
izglītība iekārta atvērts Waterford Īrijā un viņu valdīšanas bērnu terorisma sākās. Gandarījumu
un aizsargā bīskapi, arhibīskapi, kardinālu un "Popes".

Christian Brothers tic sātanam un elli. Viņi nevar gaidīt, lai iet tur. Viņi radīja elle zemes
virsū bērniem mūsu planētu. Mēs lūdzam 1 GOD ka tie ir atbildīgi dzīvē un afterlife.
Christian Brothers un garīdznieki (priesterus Popes) , Katoļu: Vecāki, policijas, tiesu
vara, politiķi, citi, ..., kas aizsargāti praktiķiem "Irish Bērnu terorizēšanu
mācību-metode" atdzīvināt postu un ciešanas bērnu tagad un visu laiku. Pievienojies
mūsu lūgšanu.

"Irish Bērnu terorizēšanu mācību metode"
Homoseksuāli Rapšu, orālais sekss, masturbācija, masturbating dzīvnieki, sēklinieks mīlulis,
piekaušanu, pēršanu, pazemojošu, pārtikas atņemšana, smaga darba, hipotermija, ... Katru
dienu, katru nakti, katru nedēļu, katru mēnesi katru gadu ... Elle zemes virsū !! Turiet šīs
amorāls filfthy, depraved, izvirtulis garīdzniecībai, mūki, skolotāji atbildības, JAUNKUNDZE R7

"Kristīgās Brothers Circle Apgaismības"
Christian Brothers veidotu apli vidū zēns ar bez apakšbikses. Zēns bija
homoseksuālisms izvaroja kamēr viņš asiņošanu no tūpļa. Kristīgie Brothers pārmācīt
zēns par padarot tos darīt. Viņi pateiks, ka zēns tie ir līdzīgi, jo GOD kas viņiem patīk šis.
Ja zēns sarunas atpakaļ viņš ir uzvarēts. Kristīgā
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Brothers ir dzīvespriecīgs un iepriecināja.

"Christian-Brothers Vaina"
Kristīgie brāļi ne tikai seksuāli un fiziski uzbruka bērni visā pasaulē. Viņi meloja,
vainojot viņu upurus, kur slikti apgalvojot upurus. Visi Christian Brothers piedeva otru,
aizsargā viens otru, lauzis zvērestu sevi policijai un tiesu varu. Christian Brothers
Seksuālas Predators pārvietoti meklē jaunus medību terorizēt bērniem. Būt katoļiem
viņi apgalvoja (apvainošanu
1 GOD) nekļūdīgums. Viņi saņēma aizsardzību no katoļu garīdznieku
(Priest līdz pāvesta) kurš norādīts tiesu iestādes, politiķi, kuri katoļiem ignorēt upurus.
Katoļu garīdznieki, Katoļu policistu, katoļu Tiesu un katoļu politiķi darbojās kā Cartell
of Evil. Aizsargājot bērnu varmāka un atlaist no darba upuriem. Katoļu baznīca
Pasaules lielākais bērnu ļaunprātīga organizācija. Lielākais Evil Anti 1 GOD organizācija.

"Christian-Brothers Atbildība"
Nekad cilvēces vēsturē nav bijusi šāda
nepārtraukta plēsīgās ļauns seksuālu
uzbrukumu bērniem bijuši apņēmies visā
pasaulē. Katrs vecāks uz planētas ir morāls
pienākums prasīt no savas valdības, lai
sasniegtu katru kristiešu Brāli, katoļu, kas
aizsargā tos, apsūdzētu JAUNKUNDZE R7

Viss Christian Brothers pieder konfiscē (Ieskaitot personīgās mantas) bez atlīdzības.
Katra ēka ar kristiešu Brothers izmanto, ir vieta Evil. Šīs vietas tiek nojaukta,
pārstrādāti, pārbūvēta rehabilitācijas savienojumiem. Jebkura atmiņa Kristīgo
Brothers tiek izdzēsti.

"Irish Kauns"
Īrijas Vecāki, īru kopienas, Īrijas policijas, Īrijas tiesu vara, Īrijas Politiķi visi izdevies īru
bērniem un bērniem visā pasaulē. Ļaujiet īru know (Nav vardarbīga) cik vīlusies esat to
trūkumu līdzjūtību, taisnīguma un sirdsapziņas. Īru jo to
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bezatbildīgu amorāls kriminālā uzvedība nav pieņemami tiks nodarbināti visā
pasaulē, kā policija, tiesu sistēmā, izglītībā vai ievēlēts jebkuru politiska amata.

"Katoļu Kauns"
Katoļi paustās "Īrijas bērnu terorizēšanu mācīšanas metodi", izmantojot to katoļu
izglītības apstiprināja un jāveicina Vatikānu.
Katoļi tad sazvērējušās, lai paslēptu un palīdzības katoļu bērnu ļaunprātīgo aizbēgt.
Lauzis zvērestu, terorizēti, iznīcināti pierādījumi, apdraud upurus tas viss, lai pasargātu
katoļu bērnu varmākas. Katoļu policijas, tiesu vara un politiķi piedalījās šo noziedzīgo
rīcību, nepiemēro kriminālvajāšanu, piesegšana, iznīcinot pierādījumus ... Šāda uzvedība
padara katoļu baznīca lielākā kriminālā organizācija. Beigt šo Evil, Shun kauns ierosināt
lietu.

Katoļi ļauj to Baznīca, lai izveidotu un darboties lielākais bērnu ļaunprātīgu
organizācijas cilvēces vēsturē padara katoļi vislielāko apdraudējumu bērnu of the
World. Kauns par katoļiem.
Making katoļi nepiemērotus vecākiem.

Valdība, kas ļauj katoļu izglītību. Šobrīd katoļu izglītības lūdz viņu ļaunprātīgi izmanto
pedagogiem atkāpties. Viņi viņiem labs atskaites un nosūtīt tos uz sabiedrības izglītību
citā vietā. Valdība, kas aizņem resursus un līdzekļus no valsts skolām piešķirt katoļu
izglītību nespēj viņu rūpības ar bērniem tie ir paredzēts aizsargāt. Valdība tas
neizdodas bērni ir nepieņemami, aizstāj, kriminālvajāšana, JAUNKUNDZE R7

Katoļu Vecāki, kopiena, policijas, tiesu vara, Politiķi visi izdevies katoļu bērniem. Ļaujiet
katoļu know (Nav vardarbīga) cik vīlušies jūs to trūkumu morāles, līdzjūtība, ....
Katoļi jo to bezatbildīgo netikumīgu noziedzīga uzvedība nav pieņemami strādāt
jebkur pasaulē, kā policija, tiesu sistēmā, izglītībā vai ievēlēts jebkuru politiska
amata.

"Kā katoļu garīdznieki ( Pope līdz Priest) apvainojums 1GOD "
Katoļu baznīca ir lielākā Anti SHE organizācija. 1 GOD
ir gan viņš un viņa mērķis HE un viņa ir atšķirīgs, bet
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vienādi. Vēlas HE un viņa dzīvot un strādāt kā daļa no vienlīdzīgas komandas ar dažādiem
ruļļiem.

Katoļi sāk nedēļu ar atpūtas diena (Svētdiena) ir piecu dienu darba nedēļa un 1 diena
iepirkšanos. 1 GOD ir 6 dienu darba nedēļu par 7 dienu Fun Day. katoļi apvainojums 1GOD sākot
nedēļu ar atpūtas dienu.

Katoļi pret pārošanās (Bezlaulība) reizinot dibināt ģimeni. 1 GOD grib HE Un viņa, lai
ievadītu "Vissvētākās laulības" līgumu.
Mate, Reizināt, nodibināt ģimeni. Celibāts ir Sin! Anti 1 Dievs!
N

Piezīme! Svēts Laulības, sākot ģimenes nav pieņemams seksuālās invaliditātes (Child

molester, sajaukt dzimums, tas pats dzimums) nomocīts. Katoļi upurēt ēšanas ķermeni
un dzert asinis.
Ķermeņa aizstāj ar maizi un asinis tiek aizstāta ar alkoholu.
Katoļi ir galvenais iemesls, alkoholisma un pusaudžu iedzeršana
dzeramo. 1 GOD nevēlas upuri vai alkoholu.

"Katoļu Vecāki"
Katoļu Vecāki un tiek maldināts, maldināt un pievīla katoļu garīdznieku (Priest līdz
pāvesta) . Katoļu garīdznieki ar dizainu pret Ģimene (Laulība, bērni) . Padarot tos
nepiemērotu dot ģimenes vai vecāku padomus un norādījumus. Padarot tos arī
nepiemērotas mācīt vai būt kopā ar bērniem, pusaudžiem, .. Jo katoļu garīdznieki tic
katoļu nekļūdīgumu viņi pieviļ un maldina vecākus par viņu netikumība, izvirtību un
noziedzību.

Morāles, gādīga vecākiem vajadzētu atstāt katoļu Izglītība un katoļu baznīcu par
savu bērnu drošību. Šie vecāki sagaidīs "Turētājbanka Guardian s. Tas Laipni
neattiecas uz Christian Brothers ne katoļu garīdznieku (Priest līdz pāvesta) .

1 GOD 1 FAITH 1 baznīca Universe Turētājbanka Aizbildņiem
atbalstīt HE un viņa ir vienādi, bet atšķiras. HE un SHE ievadiet
"Vissvētākās laulībā" līgumu, ir bērni, sākot ģimeni. Vecāki,
bērni, mediķi un pedagogi piedalās ne elitāra bezmaksas
kopienas izglītības un bezmaksas veselības aprūpi (SMEC,
PHeC) .
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Universe Turētājbanka Aizbildņiem ir nākotne, mēs sludinām
1 GOD 's jaunāko ziņu, " Likums-Devējs manifests '.

Bērni ir mūsu nākotne
Bērni ir mūsu nemirstība
Bērni ir pelnījuši tikt aprūpēts,
aizsargāta un mīlēja

beigas
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