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SHUN
KŘESŤAN
BROTHERS
Zlo se na něj s největší zkažený! Nezapomenutelné, neodpustitelné zlo!

Shromáždění křesťanských bratří jsou k úhradě v rámci katolické pohanského kultu
pocházejícího z Irska provincii Europa. Jejich původní účel bylo vychovávat mládež. Oni
vyvinuli ‚ICttm‘ (Metoda výuky irský děti terorizující) které šíří jako rakovina po celém
světě.

Schválila Evil Vatikánu se stal modus operandi pro všechny katolické vzdělávání. Jejich
první vzdělávací zařízení otevřen v Waterford Irsku a jejich panování dětské
terorismu začalo. Podporovány a chráněny biskupy, arcibiskupy, kardinály a
‚papežů‘.
Křesťanští bratři věří v Satan a peklo. Nemohli dočkat, až se tam jít. Oni vytvořili peklo
na Zemi pro děti z naší planety. Modlíme se k 1 GOD že oni jsou zodpovědní v životě a
posmrtném životě. Křesťanští bratři a duchovenstvo (Kněží papežům) Katolické: Rodiče,
policie, justice, politici, ostatní, ... kdo chráněné praktiky ‚Irish dítěte terorizuje
vyučovací metoda‘ prožít bídu a utrpení dětí a hned po celou dobu. Připojte se k naší
modlitbě.

‚Učební metoda Irish Child terorizující‘
Homosexuál Řepka, orální sex, masturbace, masturbuje zvířata, varle mazlení, bití,
bičování, ponižující, jídlo deprivace, tvrdá práce, hypotermie, ... Každý den, každou
noc, každý týden, každý měsíc každý rok ... PEKLO NA ZEMI!! Držet tyto nemorální
filfthy, zkažený, převrací duchovenstvo, mniši, učitelé zodpovědní, SLEČNA R7

'Křesťanští bratři Circle of Enlightenment'
Křesťanští bratři by se tvoří kruh ve středu malý chlapec bez spodky. Chlapec byl
homosexualita znásilněna, dokud se krvácení z konečníku. Křesťanští bratři trestat
chlapce dělat je to. Řeknou chlapci jsou jako to, protože BŮH stvořil takhle. V případě,
že chlapec mluví vrátil, je poražen. křesťanská
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Bratři veselý a spokojený.

'Christian-Brothers vina'
Křesťanští bratři nejen sexuálně, a fyzikální napadli děti po celém světě. Lhali,
obviňovat své oběti, prohlašovat oběti kde špatné. Všechny křesťanské Brothers
odpustil sobě chráněn navzájem křivopřísežný se na policii a soudnictví. Křesťanští
bratři Sexuální Predators pohyboval hledají nové honitby terorizovat děti. Být katolíky
tvrdili (urážející
1 GOD) neomylnost. Dostalo se jim ochranu před katolického duchovenstva

(Priest k papeži) který instruoval policie, soudnictví, politici, kteří jsou katolíky
ignorovat oběti. Katoličtí kněží katoličtí policisté, katolická Soudnictví a katoličtí politici
provozována jako cartell zla. Chránit dítě násilníka a obětovat oběti. Katolická církev
světy největší organizace Týrání dětí. Největší zlo Anti 1 GOD organizace.

‚Křesťanští bratři Accountability‘
Nikdy v lidské historii nedošlo k takovému
kontinuální dravé zlo sexuální útok na děti
byly spáchány po celém světě. Každý rodič
na planetě má morální povinnost požadovat
od svých vlád, sledovat každý křesťanský
bratr, katolík, který je chráněný, stíhání SLEČNA
R7

Všechno, co křesťanské Brothers vlastní zabaven (Včetně osobních věcí) bez
náhrady. Každá budova využívána bratry křesťana je místo zla. Tato místa jsou
zbourány, recyklovaný, přestavěn Rehabilitační látek. Každá paměť křesťanských
bratří se vymaže.

'Irish Shame'
Irským rodičům, Irish společenství, irská policie, Irish soudnictví, irští politici všichni
nedokázali irské děti a děti na celém světě. Nechť irského know (nenásilný) Jak
zklamaný jste na jejich nedostatek soucitu, spravedlnosti a svědomí. Irish kvůli jejich
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nezodpovědné nemorální kriminální chování je nepřijatelné, aby se použít kdekoliv na
světě, jako policie, soudnictví, školství nebo zvolen do jakékoliv politické funkce.

‚Katolická Shame‘
Katolíci přijali ‚irský děti terorizují vyučovací metody‘ použití v katolickou výchovu
schválenou a podporovanou Vatikánem.
Katolíci pak se spikli, aby skrýt a pomáhat dítě katolíka zneužívatelích uniknout.
Křivopřísežný, šikanováno, zničili důkazy, vyhrožoval oběti To vše k ochraně dítě
katolíka zneužívatelů. Katolická policie, soudnictví a politici se zúčastnili této trestné
činnosti tím, že stíhání, zakrývání, ničit důkazy ... Toto chování je katolická církev
největší kriminální organizace. Konec tohoto zla, Shun studu stíhání.

Katolíci umožňující jejich církev vytvářet a provozovat největší týrání dětí
organizace v historii lidstva je katolíky největší hrozbu pro dětí celého světa. Hanba
katolíky.
Tvorba katolíky nezpůsobilé rodiče.

Vláda, která umožňuje katolickou výchovu. V současné době Katolické vzdělávání se ptá
své zneužívala pedagogům, aby odstoupil. Dávají jim dobré reference a poslat je do
veřejného vzdělávání na jiném místě. Vláda, která má zdroje a finanční prostředky z
veřejných škol, aby dal katolického vzdělávání selhává ve své povinnosti spojené s péčí o
děti, které mají údajně chránit. Vláda, která nedokáže děti je nepřijatelné, je nahrazen,
stíhán, SLEČNA R7

Katoličtí rodiče, společenství, policie, justice, politici všichni nedokázali katolické
děti. Nechť katolík vědět (nenásilný) jak zklamaný jste na jejich nedostatek morálky,
soucitu, ....
Katolíci, protože jejich nezodpovědné nemorální kriminální chování je nepřijatelné,
aby se použít kdekoliv na světě, jako policie, soudnictví, školství nebo zvolen do
jakékoliv politické funkce.

‚Jak katolického duchovenstva ( Papež Priest) Urazit 1GOD‘
Katolická církev je největší organizace Anti SHE. 1 GOD
bytí oba on a ona navrženy on a ona se bude lišit, ale
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rovnat se. Chtít on a ona žít a pracovat jako součást týmu rovného s různými
válci.
Katolíci začít týden se den odpočinku (Neděle) mají pětidenní pracovní týden a 1 den
nákupy. 1 GOD Má 6 denní pracovní týden na 7. den zábavný den. katolíci urážka 1GOD tím,
že začíná týden se den odpočinku.

Katolíci oponovat páření (celibát) násobení zakládání rodiny. 1 GOD chce on a ona k
zadání ‚Svaté manželství‘ smlouvou.
Mate, Multiply, založit rodinu. Celibát je Sin! Proti 1 BŮH!
N

Poznámka! Svaté manželství, založení rodiny není přijatelné, aby sexuální postižení (Child

obtěžování, zmatené pohlaví stejné pohlaví) postižený. Katolíci obětovat jíst tělo a pít
krev.
Tělo je nahrazen s chlebem a krev je nahrazena alkoholu.
Katolíci jsou hlavní příčinou závislosti na alkoholu a dospívající
alkoholismu. 1 GOD Nechce oběť nebo alkohol.

‚Katolická rodiče‘
Katoličtí Rodiče a jsou klamáni, omyl a zrazena katolického duchovenstva (Priest k
papeži) , Katolické duchovenstvo podle návrhu postavit rodina (Manželství, děti) , Což je
nevhodné dát manželský nebo rodičovské rady a pokyny. Což je také nevhodné pro
výuku nebo může být s dětmi, mládež, .. Vzhledem k tomu, katoličtí duchovní věří v
katolickém neomylnosti podvádějí a omyl rodiče o jejich nemorálnosti, zkaženosti a
kriminalitou.

Morální, pečující rodiče by měli opustit katolickou výchovu a katolickou církev pro
své děti bezpečnost. Tito rodiče uvítají ‚Depozitář Guardian je. To Vítejte neplatí pro
křesťanské bratry ani katolického duchovenstva (Priest k papeži) ,

1 GOD 1 VÍRA 1 Church Vesmír Depozitář Guardians
podporovat on a ona je stejná, ale liší. HE a SHE zadat ‚Svaté
manželství‘ smlouvu, mají děti založení rodiny. Rodiče, děti,
zdravotníci a pedagogové se účastní mimo elitářské volném
komunitního vzdělávání a bezplatnou zdravotní péči (SMEČ,
PHeC) ,
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Vesmír Depozitář strážci jsou budoucností, hlásáme
1 GOD ‚s Nejnovější zprávy, The ' Zákonodárce Manifest ‘.

Děti jsou naše budoucnost

Děti jsou naše nesmrtelnost
Děti si zaslouží být postaráno,
chráněn a milovali

Konec
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