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SHUN
KRISTIYANO
BROTHERS
Masama sa ito ay pinaka-ubod ng sama! Hindi malilimutan, unforgiveable Evil!

Congregation of Christian Brothers ay isang Order sa loob ng Catholic Pagano Cult nagmumula sa
Ireland Europa Province. Ang kanilang orihinal na layunin ay upang turuan ang kabataan. Sila ay
binuo 'ICttm' (Irish Bata terrorizing pamamaraan sa pagtuturo) na kung saan kumalat tulad ng kanser
sa buong mundo.

Ini-endorso sa pamamagitan ng Evil Vatican ito ay naging Modus Operandi para sa lahat ng edukasyon
Katoliko. Ang kanilang ika-1 ng edukasyon pasilidad binuksan sa Waterford Ireland at ang kanilang paghari
ng bata terorismo ay nagsimula. Hinihikayat at protektado ng mga Obispo, Archbishops, Cardinals at 'papa'.

Christian Brothers naniniwala sa Satanas at Impiyerno. Hindi nila maaaring maghintay upang
pumunta doon. Sila ay nilikha Hell on Earth para sa mga anak ng aming Planet. Nananalangin tayo
sa 1 NG DIYOS na sila ay managot sa buhay at Afterlife. Christian Brothers at Clergy (Pari upang
Popes) , Katoliko: Mga Magulang, Police, Hukuman, Pulitiko, isa, ... na protektado practitioner ng
'Irish Bata terrorizing pagtuturo-paraan' relive ang paghihirap at paghihirap ng mga bata ngayon at
para sa lahat ng oras. Sumali sa aming panalangin.

'Irish Bata terrorizing paraan ng pagtuturo'
Homosekswal panggagahasa, oral sex, masturbesyon, masturbating hayop, testicle pagkarinyo,
pambubugbog, bugbog, nakakahiya, hindi pagkain, panganganak, labis na lamig, ... Araw-araw,
gabi-gabi, linggu-linggo, buwan-buwan sa bawat taon ... IMPIYERNO SA LUPA !! I-hold ang mga
imoral na filfthy, ubod ng sama, bigyan ng maling pakahulugan pari, monks, mga guro nananagot, MS R7

'Christian Brothers Circle of Enlightenment'
Christian Brothers nais bumuo ng isang bilog sa gitna ng isang batang batang lalaki na walang salawal. Batang
lalaki ay homosexuality ginahasa hanggang sa bleeds mula sa anus. Ang Christian Brothers sumbatan ang
boy para sa paggawa ng mga ito gawin ito. Sila sabihin sa mga batang lalaki ang mga ito ay tulad na ito dahil NG
DIYOS ginawa ito tulad na ito. Kung ang boy talks bumalik siya ay pinalo. ang Kristiyano
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Brothers ay masaya at nalulugod.

'Christian-Brothers Pagkakasala'
Christian Brothers hindi lamang sekswal at pisikal assaulted sa mga bata sa buong mundo. Nagsinungaling sila,
bigay-sala ang kanilang mga biktima, na nagke-claim biktima kung saan masama. Ang lahat ng Kristiyano Brothers
nagpatawad sa bawat isa, protektado bawat isa, nagsinungaling na ang kanilang sarili sa Police at Hudikatura.
Christian Brothers Sexual Predators inilipat sa paligid ng naghahanap para sa mga bagong lugar ng pangangaso
upang takutin mga bata. Ang pagiging Katoliko sila inaangkin (nakakainsulto
1 DIYOS) hindi pagkakamali. Sila ay nakatanggap ng proteksyon mula sa mga Katoliko pari

(Priest sa Pope) sinong nagsaysay Police, Hukuman, pulitiko na mga Katoliko na huwag pansinin ang
mga biktima. Katoliko pari, Katoliko Police Officers ', Catholic Hukuman at Catholic Pulitiko
pinatatakbo bilang cartell ng Evil. Pangangalaga sa Bata nang-aabuso at bumibiktima sa mga biktima.
Ang Catholic Church ang mga mundo pinakamalaking Bata abuso organisasyon. Ang pinakamalaking
Evil Anti 1 NG DIYOS samahan.

'Christian-Brothers Accountability'
Huwag kailanman sa kasaysayan ng tao ay may naging tulad
ng tuloy-tuloy mapanirang masasamang sekswal na
panghahalay sa mga bata ay nakatuon sa buong mundo. Ang
bawat magulang sa planeta ay may moral na tungkulin
upang hinihiling mula sa kanilang pamahalaan, upang
ipagpatuloy ang bawat Kristiyano Brother, Catholic
nagsasanggalang sa kanila, usigin MS R7

Lahat ng Christian Brothers aari ay kinumpiska (Kabilang ang mga personal na mga item) nang
walang kabayaran. Ang bawat gusali na ginagamit ng mga Kristiyano Brothers ay isang lugar ng
Evil. Mga lugar na ito ay buwag, recycled, itinayong muli bilang Rehabilitation Compounds. Ang
anumang memorya ng Christian Brothers ay mabubura.

'Irish Nakakahiya'

Irish Magulang, Irish Community, Irish Police, Irish Hukom, Irish Pulitiko na ang lahat ay
nabigo Irish Bata at mga Anak sa buong mundo. Hayaan Irish alam (Di marahas) kung
paano nabigo ka sa kanilang kawalan ng awa, katarungan at budhi. Irish dahil sa
kanilang
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walang pananagutan imoral na kriminal na pag-uugali ay hindi katanggap-tanggap na trabaho kahit saan
sa mundo tulad ng pulis, panghukuman, sa pag-aaral o inihalal sa anumang pampulitikang opisina.

'Catholic Nakakahiya'
Katoliko niyakap ang 'Irish Bata terrorizing paraan ng pagtuturo' paggamit nito sa Catholic
Education itinataguyod at isinusulong ng Vatican.
Katoliko pagkatapos ay nagsipagbanta, upang itago at tulungan Catholic Child Abusers upang makatakas. Mga
mapagsumpa ng kabulaanan, bullied, nawasak katibayan, nanganganib biktima ang lahat ng ito upang
protektahan ang Catholic Child Abusers. Catholic Police, Hukuman at Pulitiko lumahok sa kriminal na pag-uugali
sa pamamagitan ng hindi nag-uusig, na sumasakop sa up, pagsira ng katibayan ... na pag-uugali na ito ay
ginagawang Simbahang Katoliko ang pinakamalaking kriminal na organisasyon. Wakasan ang Evil, SHUN
SHAME pag-usigin.

Katoliko na nagpapahintulot sa kanilang mga Iglesia upang lumikha at patakbuhin ang pinakamalaking Child
Abuse Organization sa kasaysayan ng tao ay gumagawa ng mga Katoliko ang pinakamalaking banta sa mga
bata ng Mundo. Kahihiyan sa mga Katoliko.
Ang pagsasagawa ng mga Katoliko unfit magulang.
Gobyerno na nagbibigay-daan edukasyon Katoliko. Sa kasalukuyan Catholic edukasyon nagtatanong kanilang
pang-aabuso ng mga tagapagturo upang magbitiw. bigyan nila ang mga ito ng isang magandang reference at
ipadala ang mga ito sa pampublikong edukasyon sa isa pang lokasyon. Gobyerno na tumatagal ng mga
mapagkukunan at mga pondo mula sa pampublikong paaralan upang ibigay sa Catholic edukasyon nabigo sa
kanilang tungkulin ng pag-aalaga sa mga bata ang mga ito ay dapat na protektahan. Pamahalaan na nabigo sa mga
bata ay hindi katanggap-tanggap, ay pinalitan, uusigin, MS R7

Catholic Magulang, Komunidad, Police, Hukuman, Pulitiko na ang lahat ay nabigo Catholic
Children. Hayaan Catholic alam (Di marahas) sa kung paano nabigo ka sa kanilang kawalan
ng moralidad, habag, ....
Katoliko dahil sa kanilang walang pananagutan imoral na kriminal na pag-uugali ay hindi
katanggap-tanggap na trabaho kahit saan sa mundo tulad ng pulis, panghukuman, sa pag-aaral o
inihalal sa anumang pampulitikang opisina.

'Paano Catholic Clergy ( Pope upang Priest) mang-insulto 1GOD '
Ang Catholic Church ay ang pinakamalaking Anti SHE organisasyon. 1 NG DIYOS

na parehong siya at siya na dinisenyo HE at SHE upang maging iba kundi
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pantay. Kinakapos HE at SHE upang manirahan at magtrabaho bilang bahagi ng isang katumbas na
koponan na may iba't ibang mga roll.
Katoliko magsimula ng isang linggo na may isang araw ng pahinga (Linggo) magkaroon ng isang limang-araw na
trabaho linggo at 1 araw na shopping. 1 NG DIYOS ay may 6 na araw na linggo ng trabaho sa araw 7 isang Fun
Day. Katoliko mang-insulto 1GOD sa pamamagitan ng pagsisimula ng linggo na may isang araw ng pahinga.
Katoliko sumasalungat mating (Celibacy) pag-multiply ng pagsisimula ng isang pamilya. 1 NG DIYOS Nais ni HE
at SHE upang magpasok ng isang 'Holy Matrimony' Contract.
Mate, Multiply, magsimula ng isang pamilya. Buhay na walang asawa ay isang kasalanan! anti 1 DIYOS!
N

Tandaan! Holy Matrimony, simula ng isang pamilya ay hindi katanggap-tanggap sa sekswal na kapansanan (Child

molester, nalilito kasarian, parehong kasarian) dinalamhati. Katoliko isakripisyo ang pagkain ng katawan at
pag-inom ng dugo.

Katawan ay pinalitan ng tinapay at dugo ay pinalitan ng Alcohol.
Katoliko ay pangunahing sanhi ng Alcohol Addiction at teenage
binge pag-inom. 1 NG DIYOS Ayaw sakripisyo o alkohol.

'Catholic magulang'
Catholic magulang ay may at ay ina-nalinlang, iligaw at betrayed sa pamamagitan Katoliko pari (Priest
sa Pope) . Katoliko pari sa pamamagitan ng disenyo sumasalungat Pamilya (Pag-aasawa, mga bata) . Paggawa
ng mga ito hindi angkop upang bigyan marital o parental payo at patnubay. Paggawa ng mga ito din
hindi angkop upang turuan o maging sa mga bata, teenagers, .. Dahil Katoliko pari naniniwala sa
Catholic infallibility nilang linlangin at iligaw ang mga magulang tungkol sa kanilang pakikiapid,
kasamaan at kriminalidad.

Moral mapagmahal na mga magulang ay dapat mag-iwan ng Catholic Education at Simbahang Katoliko sa
kanilang mga anak na seguridad. Ang mga magulang ay tinatanggap ng 'Tagapag-ingat Tagapangalaga. Maligayang
pagdating na ito ay hindi akma sa Christian Brothers o Katoliko pari (Priest sa Pope) .

1 NG DIYOS 1 PANANAMPALATAYA 1 Church Universe Tagapag-ingat
tagapag-alaga suportahan HE at SHE ay pantay ngunit naiiba. HE at SHE
magpasok ng isang 'Holy Matrimony' Kontrata, mayroon Bata pagsisimula ng
isang pamilya. Mga Magulang at Anak, medics at educators lumahok sa mga di
elitist libreng komunidad na edukasyon at libreng pangangalaga sa kalusugan (SMEC,
PHeC) .
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Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga ay sa hinaharap, ipinahahayag natin
1 NG DIYOS 's pinakabagong Mensahe, Ang ' Batas-donor Manifest '.

Ang mga bata ay ang aming hinaharap
Ang mga bata ay ang aming walang kamatayan
Mga bata ay karapat-dapat na cared para sa,

protektado at mga mahal

katapusan
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