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триматися

CHRISTIAN
БРАТИ
Зло у нього саме розпусне! Незабутній, непростимо Зла!

Конгрегація християнських братів є Замовленням в тому, що відбувається католицьких
поганських Cult в Ірландії Європа провінції. Їх первинна мета була навчити молодь. Вони
розробили «ICttm» (Ірландський Дитячий тероризувати метод навчання) які поширюються
як рак по всьому світу.

Схвалено Зла Ватикану став принцип роботи для всіх католицької освіти. Їх перша
освіта об'єкт був відкритий в Waterford Ірландії і їх царювання дитячого тероризму
стали. Натхнені і охороняються Єпископами, архієпископів, кардиналів і «тато».

Християнські брати вірять в Сатану і пекло. Вони не могли чекати, щоб піти туди. Вони
створили пекло на Землі для дітей нашої планети. ми молимося 1 GOD що вони несуть
відповідальність в житті і загробного життя. Християнські брати і Духовенство (Священики)
Popes , Католик: Батьки, поліція, судові органи, політика, інша, ... які захищали практикуючі в
«ірландському дитину тероризує навчально-метод» пережити страждання і страждання дітей в
даний час і на всі часи. Приєднуйтесь до нашої молитви.

«Ірландський Дитячий тероризувати метод навчання»
Гомо рапсове, оральний секс, мастурбація, мастурбируя тварини, яєчко ласк, побої,
прочуханку, принизливо, позбавлення їжі, важка праця, переохолодження, ... Кожен день,
кожну ніч, щотижня, щомісяця кожен рік ... HELL ON EARTH !! Тримайте ці аморальний
filfthy, розпусна, збоченець духовенство, ченці, вчителі до відповідальності, Міссісіпі R7

«Християнські брати Коло Просвітництва»
Християнські брати утворюють коло в центрі молодого хлопчика, без трусів. Хлопчик був
гомосексуалізм згвалтована, поки він не кровоточить з заднього проходу. Християнські
брати покаравши хлопчика за що робить їх робити це. Вони кажуть хлопчикові вони, як це
тому, що GOD зробив їх, як це. Якщо хлопчик каже тому він вибитий. християнський
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Брати весел і задоволений.

Християн-брати Вина "
Християнські брати не тільки сексуально і фізичні напали діти в усьому світі. Вони брехали,
звинувачуючи своїх жертв, стверджуючи, що жертви, де погано. Всі брати-християни
пробачили один одного, захищали один одного, обумовлений себе поліції і судових органів.
Християнські Брати педофіли переїхали навколо в пошуках нових мисливських угідь для
тероризують дитина. Будучи католиками, вони стверджували, (прикро
1 БОГ) непогрішність. Вони отримали захист від католицького духовенства

(Priest татові) який доручив поліції, судову владу, політика, які католики ігнорувати жертва.
Католицьке духовенство, католицькі співробітники поліції, католицьке Судочинство і
католицькі Політики працюють як Cartell Зла. Захист від дітей кривдника і віктимізації жертв.
Католицька церква світів найбільша організація Жорстоке поводження з дітьми. Найбільше
Зло проти 1 GOD організація.

«Християнські брати Accountability»
Ніколи в історії людства не було такого
безперервного хижий зло сексуальне насильство по
відношенню до дітей було скоєно в усьому світі. Кожен
батько на планеті є моральний обов'язок вимагати
від свого уряду, щоб проводити кожен християнський
брат, католик, який захищав їх, залучати до
відповідальності Міссісіпі R7

Всі християнські брати володіють конфіскуються (В тому числі особистих речей) без
компенсації. Кожна будівля, що використовується християнськими Brothers місце Зла. Ці
місця зруйновані, перероблені, перебудовані в реабілітації з'єднань. Будь-яка пам'ять
християнських братів стирається.

«Ірландський Ганьба»
Ірландські Батьки, ірландське суспільство, Ірландська поліція, ірландська Юстиція, ірландські
політики, не зуміли ірландські дитина і дітей по всьому світу. Нехай ірландський ноу (Ненасильницьких)
як розчарований ви в їх відсутність співчуття, справедливості і совісті. Ірландська через їх
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безвідповідально аморально злочинне поведінка не прийнятна бути використані в будь-якій точці
світу, як поліції, судових органів, у сфері освіти або обраним в будь-який державний пост.

«Католицький Ганьба»
Католики взяли «ірландського Дитячі тероризуючи метод навчання», використовуючи його в
католицькому освіту, схвалені і просувається в Ватикані.
Католики тоді змовилися, щоб приховати і допомогти католицькому Дитині зловживає втекти.
Клятвопорушних, знущаються, знищували докази, погрожували жертвам все це, щоб захистити
католицьку дитини Ґвалтівники. Католицька поліція, судові органи і політики взяли участь у цьому
злочинному поведінці, не переслідування, приховування, знищення доказів ... Це поведінка робить
католицької церкви найбільшої злочинної організації. Кінець цього зла, Шун ГАНЬБА судове
переслідування.

Католики, що дозволяють їх Церква створювати і управляти найбільшими жорстоким
поводження з дітьми Організації в людській історія робить католик найбільшу загрозу
для дітей світу. ГАНЬБА католиків.
Виготовлення католикам непридатних батьків.

Уряд, який дозволяє католицьку освіту. В даний час католицька освіту просить їх
зловживають педагог у відставку. Вони дають їм гарну посилання і відправити їх на
державне утворення в іншому місці. Уряд, який бере ресурси і кошти з державних
шкіл, щоб дати католицьку освіту зазнає невдачі в їх обов'язки турботи про дітей
вони повинні захищати. Уряд, який не діти неприйнятні, замінюється,
переслідується, Міссісіпі R7

Католицькі Батьки, суспільство, поліція, судові органи, політика, не зуміли католицькі
дитина. Нехай католицька знать (Ненасильницьких) наскільки розчарований ви в їх
відсутність моралі, співчуття ....
Католики через їх безвідповідального аморального злочинної поведінки не є прийнятними бути
використані в будь-якій точці світу, як поліції, судових органів, у сфері освіти або обраним в
будь-який державний пост.

«Як католицьке духовенство ( Папа Priest) образа 1GOD »
Католицька церква є найбільшою організацією по боротьбі ВОНА. 1 GOD

будучи як ВІН і ВОНА призначена ВІН і ВОНА, щоб бути різними, але
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рівні. Хотіти ВІН і ВОНА, щоб жити і працювати в складі рівних команди з різними
роликами.
Католики почати тиждень з вихідним днем (Неділя) мати робочий тиждень п'яти днів і 1 день
покупки. 1 GOD має 6 день робочого тижня на 7-й день в день Fun. католики образу 1GOD почавши
тиждень з вихідним днем.

Католики виступають проти спарювання (Целібат) множачи створення сім'ї. 1 GOD хоче
ВІН і ВОНА ввести контракт «Holy шлюбу».

Mate, Multiply, завести сім'ю. Безшлюбність Гріх! анти 1 БОГ!
N

Примітка! Святе Подружжя, створення сім'ї не є прийнятним для сексуальної інвалідності

(Дитина хулігана, розгублений підлогу, однієї статі) страждає. Католики жертвують їдять
тіло і пити кров.

Тіло замінюється хлібом і кров замінюється спиртом.
Католики основна причина алкоголізму і підліткової випивка. 1
GOD не хоче, щоб жертви або алкоголь.

«Католицькі Батьки»
Католицькі Батьки і обманюють, вводять в оману і зрадив католицького духовенства (Priest
татові) , Католицьке духовенство по конструкції протистояти Родині (Шлюб, діти) , Що робить їх
непридатними дати СІМЕЙНІ або батьківські поради та рекомендацію. Роблячи їх також
непридатні для навчання або бути з дітьми, підлітками, .. Тому що католицьке духовенство
вірять в католицькій непогрішності вони обманюють і вводять в оману батьків про їх
розбещеності, розпусти і злочинності.

Моральні, турботливі батьки повинні покинути Католицизм Освіта і католицька церква
за безпеку дітей. Ці батьки будуть вітатися «Хранитель опікуна. Це Welcome не
поширюється на християнських братів, ні католицького духовенства (Priest татові) ,

1 БОГ 1 ВІРА 1 Церква Всесвіт Депозитарні Хранителі підтримують
ВІН і ВОНА будучи рівними, але різними. ВІН і ВОНА ввести договір
«Святе подружжя», у дітей, починаючи з сім'єю. Батьки, діти,
медики і педагоги беруть участь у НЕ елітарному безкоштовну
освіту спільноти і безкоштовному охорону здоров'я (SMEC, PHeC) ,
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Всесвіт Депозитарні опікуни майбутнє, ми проголошуємо
1 GOD «s останні повідомлення, The ' законодавець Manifest ».

Діти наше майбутнє
Діти наше безсмертя
Діти заслуговують того, щоб бути дбали,

захищені і любимо

кінець
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