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SKY
KRISTEN
BROTHERS
Ont när den är som mest depraverade! Oförglömliga, unforgiveable Evil!

Församling Christian Brothers är en order inom den katolska Pagan Cult ursprung i
Irland Europa provinsen. Deras ursprungliga syfte var att utbilda ungdomar. De
utvecklade 'ICttm' (Irländsk Child terroriserande undervisningsmetod) som spred sig som
cancer runt om i världen.

Godkändes av den onda Vatikanen blev modus operandi för all katolsk utbildning. Deras
1st utbildningsanläggning öppnades i Waterford Irland och deras regeringstid barn
terrorism började. Uppmuntras och skyddas av biskopar, ärkebiskopar, kardinaler och
'Påvar'.

Christian Brothers tror på Satan och Helvetet. De kunde inte vänta med att gå dit. De
skapade Hell on Earth för barn på vår planet. Vi ber till 1 GOD att de hålls ansvariga i
livet och livet efter detta. Christian Brothers och prästerskap (Präster till påvar) , Katolik:
Föräldrar, polisen, rättsväsendet, politiker, andra, ... som skyddade utövare av 'Irish
Child terrorisera undervisning-metoden' återuppleva elände och lidande av barnen nu
och för all framtid. Gå med i vår bön.

'Irish Child terroriserande undervisningsmetod'
Homosexuell Rapsolja, oralsex, onani, onanerar djur, testikel smekningar, misshandel,
piskning, förödmjukande, mat brist, hårt arbete, hypotermi, ... Varje dag, varje natt,
varje vecka, varje månad varje år ... HELVETE PÅ JORDEN!! Håll dessa omoraliskt
filfthy, depraverade, förvanska präster, munkar, lärare ansvariga, FRÖKEN R7

'Christian Brothers Circle of Enlightenment'
Christian Brothers skulle bildar en cirkel i mitten en ung pojke med några kalsonger. Pojken
var homosexualitet våldtagen tills han blöder från anus. De kristna Brothers straffa
pojken för att göra dem att göra detta. De berättar pojken de är så här eftersom GUD gjorde
dem så här. Om pojken talar tillbaka han slagen. den kristna
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Brothers är jovialisk och glad.

Christian-Brothers Skuld "
Christian Brothers inte bara sexuellt och fysiska övergrepp barn runt om i världen. De
ljög, skyller sina offer, hävdar offer där illa. Alla Christian Brothers förlät varandra,
skyddade varandra, perjured sig polisen och rättsväsendet. Christian Brothers Sexual
Predators flyttas runt på jakt efter nya jaktmarker för att terrorisera barn. Att katoliker
de hävdade (kränkande
1 GOD) ofelbarhet. De fick skydd mot katolska präster
(Priest till Pope) som instruerade polisen, rättsväsendet, politiker som är katoliker
ignorera offer. Katolska präster, katolska poliser, katolska rättsväsendet och katolska
politiker drivs som en Cartell of Evil. Att skydda barn förövaren och victimize offer.
Den katolska kyrkan i världens största Barnmisshandel organisation. Den största Evil
Anti 1 GOD organisation.

'Kristen-Brothers Account'
Aldrig i mänsklighetens historia har det funnits
en sådan kontinuerlig rovdjurs onda sexuella
övergrepp på barn begåtts i hela världen. Varje
förälder på planeten har en moralisk skyldighet
att kräva från sin regering, att fullfölja varje
kristen Brother, katolik som skyddade dem,
åtala FRÖKEN R7

Allt de kristna bröder äger konfiskeras (Inklusive personliga föremål) utan ersättning.
Varje byggnad som används av Christian Brothers är en plats för Evil. Dessa platser
rivs, återvunnet, ombyggd rehabilitering föreningar. Något minne av Christian
Brothers raderas.

'Irish Shame'
Irländska föräldrar, Irish gemenskapen irländska polisen, irländska domstolsväsendet, irländska
Politikerna har alla misslyckats irländska barn och barn runt om i världen. Låt Irish know (Icke
våldsam) hur besviken du är på deras brist på medkänsla, rättvisa och samvete. Irish på grund av
deras
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oansvarigt omoraliskt kriminellt beteende är inte acceptabelt att användas var som
helst i världen som polis, rättsväsende, utbildning eller vald till något politiskt kontor.

'Katolska Shame'
Katoliker anammat 'Irish Child terroriserande undervisningsmetod' med den i katolsk
utbildning godkändes och främjas av Vatikanen.
Katoliker sedan konspirerade för att dölja och hjälpa katolska barn missbrukare att
fly. Perjured, mobbad, förstörde bevis hotade offer allt detta för att skydda katolska
Child missbrukare. Katolsk polisen, rättsväsendet och politiker deltog i kriminellt
beteende genom att inte åtala, täcker upp, förstöra bevis ... Detta beteende gör den
katolska kyrkan den största kriminell organisation. Avsluta detta onda, SHUN SKAM
åtal.

Katoliker som tillåter deras kyrka för att skapa och driva den största barnmisshandel
organisationen i mänsklighetens historia gör katoliker det största hotet mot barnen av
världen. Skäms på katoliker.
Göra katoliker olämpliga föräldrar.

Regering som tillåter katolsk utbildning. För närvarande katolsk utbildning frågar sina
missbrukar lärare att avgå. De ger dem en bra referens och skicka dem till allmän
utbildning på en annan plats. Regeringen som tar resurser och medel från offentliga
skolor att ge katolsk utbildning misslyckas i sin omsorgsplikt till barnen de är tänkta att
skydda. Regering som misslyckas barn är oacceptabelt, ersätts, åtalas, FRÖKEN R7

Katolska föräldrar, gemenskapen, polisen, rättsväsendet, Politikerna har alla
misslyckats katolsk barn. Låt katolska veta (Icke våldsam) hur besviken du är på
deras brist på moral, medkänsla, ....
Katoliker på grund av deras oansvariga omoraliskt kriminellt beteende är inte
acceptabelt att användas var som helst i världen som polis, rättsväsende, utbildning
eller vald till något politiskt kontor.

'Hur katolska präster ( Påve till Priest) Förolämpning 1GOD'
Den katolska kyrkan är den största Anti SHE organisation. 1 GOD
att både han och hon designade han och hon vara olika men
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lika. Vill han och hon leva och arbeta i samma team med olika rullar.

Katoliker börjar veckan med en vilodag (Söndag) har en fem dagars arbetsvecka och en dag
shopping. 1 GOD har en 6 dag arbetsvecka på dag 7 en rolig dag. katoliker förolämpning 1GOD genom
att starta veckan med en vilodag.

Katoliker motsätter parning (celibat) multiplicera bilda familj. 1 GOD vill han och hon
in i en 'heliga äktenskapet' Contract.
Mate, Multiplicera, bilda familj. Celibat är en synd! anti 1 GOD!
N

Notera! Heliga äktenskapet, bilda familj är inte acceptabelt att sexuell

funktionsnedsättning (Child molester, förvirrad kön, samma kön) drabbade. Katoliker
offra äta kropp och dricka blod.
Body ersätts med bröd och blod ersätts med alkohol. Katoliker är
främsta orsaken till alkoholmissbruk och
tonårsberusningsdrickande. 1 GOD vill inte offra eller alkohol.

'Katolska Föräldrar'
Katolska Föräldrar har och att bli lurad, vilseleda och förrådd av katolska präster (Priest
till Pope) . Katolska präster by design motsätter Family (Förbindelse, barn) . Vilket gör
dem olämpliga att ge civilstånd eller föräldrarnas råd och vägledning. Att göra dem
också olämpligt att undervisa eller vara med barn, tonåringar, .. Eftersom katolska
präster tror på katolska ofelbarhet de lura och vilseleda föräldrar om deras omoral,
fördärv och kriminalitet.

Moraliska, vårdar föräldrar borde lämna katolsk utbildning och katolska kyrkan för sina
barn säkerhet. Dessa föräldrar kommer att välkomnas av 'förvarings Guardians. Detta
Välkommen gäller inte Christian Brothers eller katolska präster (Priest till Pope) .

1 GOD en TRO 1 Church Universe Depå Guardians stöd han
och hon är lika men olika. HE och hon in i en 'heliga
äktenskapet' kontrakt, har barn som börjar en familj. Föräldrar,
barn, sjukvårdare och lärare deltar i icke elitistisk fritt samhälle
utbildning och fri sjukvård (SMEC, PHEC) .
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Universe Depå Guardians är framtiden, vi förkunnar
1 GOD 's senaste meddelandet, " Laggivare Manifest '.

Barnen är vår framtid
Barnen är vår odödlighet
Barn förtjänar att vårdas,
skyddad och älskade

Slutet
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