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Papież apeluje o koniec Białej Europy bo rani to uczucia jego i biblijne
Autor: WK Don
Może papież po prostu jest bardzo podekscytowany faktem zagłady Białej Europy, dokonanej przez hordy ludzi
z kulturą, gdzie pedofilia i gwałty na dzieciach są normalne. Swój do swego ciągnie, jak to mówią.... To nie
przypadek, że cytuje nienawistną książkę żydowskich kłamstw, która mówi, że Ziemia jest płaska, oraz o jego
satysfakcji na myśl eksterminacji całej Białej Europy… Pamiętajcie, żydzi zawsze używają fałszywej filantropia
jako broni numer jeden. Zauważcie, że pedo Papież przyznaje, iż jest to inwazja, ale chce jej więcej tuż za
waszymi plecami, na waszym podwórku.

http://www.breitbart.com/national-security/2016/03/17/pope-francis-asks-nations-to-open-their-hearts-and-theirdoors-to-migrants/
W środowej audiencji generalnej, papież Franciszek rozpoczął apel do narodów świata, aby otworzyć swoje
serca i swoje drzwi dla imigrantów, którzy stoją „na granicy”, widocznie w odniesieniu do wielu migrantów, jacy
obozują w kluczowych pozycjach granicznych próbujących wchodzić do Europy.

OFIARA ZBIOROWEGO MUZUŁMAŃSKIEGO GWAŁTU
„…była odsłonięta {nie miała burki – CŻ.}, była kurwą i prosiła się o to…”
(Powody podane przez gwałciciela na pytanie „dla czego?”)
W ciągu ostatniego roku ponad 1,1 miliona imigrantów weszło do Unii Europejskiej, a niesłabnący przepływ
skłonił kraje wzdłuż głównego korytarza migracyjnego przez Bałkany do uszczelnienia granic, pozostawiając
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dziesiątki tysięcy uwięzionych w Grecji.
Szwecja jest teraz stolicą gwałtu Europy dzięki imigracji
z krajów trzeciego świata.
Nie są bezpieczne nawet osoby 75 letnie.
Papież porównał dzisiejszych migrantów do ludu Izraela,
który został deportowany do Babilonu w VII w. p.n.e., co
szczegółowo opisano w biblijnej Księdze proroka
Jeremiasza.
„Jak wielu naszych braci i sióstr żyją w tym czasie w
prawdziwie dramatycznej sytuacji na emigracji”
Franciszek powiedział "daleko od ojczyzny, wciąż w ich
oczach odbicie swoich domów legło w gruzach, ich serca
pełne strachu często, niestety, smutek z powodu utraty
bliskich! "
„A gdy starają się iść gdzieś indziej, znajdują tylko drzwi
im zamykane” kontynuował Francis „Oto tam są, na
granicy, ponieważ tak wiele drzwi i tak wiele serc są
zamknięte. Dzisiejsi imigranci cierpią z powodu zimna,
braku jedzenia i bez możliwości wejścia. Nie czują się
mile widziani."
„Jak raduje mnie, gdy słyszę, o narodach i władcach,
którzy otwierają swoje serca i podwoje!" powiedział.

Na początku tego miesiąca, Franciszek nazwał kryzys migrantów w Europie prawdziwą „arabską inwazją”, i ujął
zalew głównie muzułmańskich imigrantów w kontekście inwazji jakich Europa doznała w przeszłości, zaraz
dodając: „Ile inwazji Europa wycierpiała w swej historii!"
W audiencji, papież porównał sytuację współczesnych migrantów do deportacji Izraelitów do „obcej ziemi”, która
poddała próbie ich wiarę w dobroć Boga………
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Ciało dziewczynki „zostało włożone w kebab”
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