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Rozmowa między Panem a Plebanem
Kościoł katolicki to choroba wrodzona Polaków !
Pleban:
jotko49: Nie powinienem odpowiadać...ale niech tam. Minęły już czasy na szczęście, gdy reagowałem
"łopatologicznie" i ﬁzycznie na takie insynuacje tym bardziej iż to wirtual...
Mimo iż nie zasługujecie bo nie ma sensu kopać się z...
(inni was ocenili w miarę trafnie). Nie chciałbym także by pomylono mnie z oszołomami którym
odpowiadam, więc w miarę krótko.
Nie cierpię fanatyków w swej pysze z każdej opcji politycznej, światopoglądowej etc.
Ptaszki kalające swe rodzinne gniazdo- utylizowałbym. Te z kolei które za kilka srebrników, sprzedają
ojczystą ziemię, historię, kulturę i piśmiennictwo pozbawiałbym obywatelstwa i wstępu po wsze czasy.
Kretynów myślących "iż odkryli koło i ogień", które znane są każdemu Polakowi od bardzo dawna
i upierdliwie, na skutek własnego zboczenia po raz n-ty wciskający je do obrzydzenia nieomal codziennie,
zastosował lobotomię wraz z Stoperanem.
Zanim więc zdecyduje się któreś indywiduum ocenić komentatora, proponuję zastanowić się w szalecie,
zaglądając w osobiste pampersy a potem megalomańsko, korzystając z korektora, poprawiając wszelkie
"byki"- dodać komentarz. A najlepiej zamknąć mordkę. Bez odbioru
...
Pan:
Hamilton: autor tekstu ma niezwykle wyostrzony wzrok na cudze błędy i jest ślepy jak kret i tępy jak młot kowalski
w stosunku do własnych. Szybciej sobie oczodoły żelazem wypali niż je dojrzy.
...
Pleban:
jotko49: Czytając te kuriozalne teksty którymi pragnie wyprać mózgi,
byłbym w stanie nieco wybaczyć, gdybym nie
musiał zacinać się w czytaniu i rozszyfrowywaniu pojedynczych słów,
będących oznaką lenistwa nie tylko umysłowego,
także braku szacunku do czytelników.
Ponadto bez dwóch zdań uważa iż objawia nam, nie on pierwszy,
nasze nieuctwo oraz uodpornienie na wiedzę dostępną w aktualnych czasach.
Oczekuję jeszcze tylko na tłumaczenia z jęz.Chińskiego, Suahili a także Sumeryjskiego- klinowego bym mógł je wszystkie wciepać w
pustą
mózgo-czaszkę. Ech życie..
...

Pan:
Hamilton: nie pierwszy i nie ostatni Kopernik ze zwiędłego koperka na eioba. King Kong intelektu i huragan
inteligencji w jednym.
.....
Plebanie: Zanim zaglądniesz do: "Chińskiego, Suahili a także Sumeryjskiego- klinowego bym mógł je
wszystkie wciepać w pustą mózgo-czaszkę"
Spróbuj wpierw wypełnić swoja "pustą mózgo-czaszkę" zawartością ABC bo to jest warunkiem zrozumienia
czegokolwiek. Art nie zawiera nic takiego z czym zdolny pierwszoklasista miałby jakiekolwiek trudności.
Art który tak przestraszył plebana jest napisany w języku Skandynawskimi,
(a co ja prztłumaczyłem na język polski)
ale uprzednio przetłumaczony z jezyków tych krajów w których jego pobratymcy
po fachu, o zwichrowanej seksualności, gwałcili dzieci jako czynności
rutynowo codzienne lub w nawiązaniu do mszy "swiętej"
Nagminność tych czynów wydaje się być ujęta w liturgię kościoła katolickiego.
A z tym bykiem to poszukaj stado krów możę znajdziesz tam to czego szukasz
i odpowiedni tobie poziom intelektu.
...

Pleban do mnie: "proponuję zastanowić się w szalecie, zaglądając w osobiste pampersy"
Pleban do Adama Trzcińskiego: "proponował bym, przed oceną Narodu,
zajrzeć w swe lewicowe majtochy"

.....
Te dwie wypowiedzi dowodzą że pleban lubi babrać się w pampersach
i majtochach w poszukiwaniu g....!
A w nawiązaniu do -byka- to właśnie stado krów zostawia za sobą odpowiednie
-placki- w których pleban może babrać się dowoli.
Pedoﬁlja tzn. gwały na dzieciach jest tym ostatnim ogniwem przestępstw których
suma jest wystarczjącym powodem aby postawić ich personel przed międzynarodowym sądem i zakazć ich działalności.
I w ten sposob pozbawić plebanów ich ulubionej zabawy, ich głównego zajęcia
oraz ich środków do życia.
To jest zaraza która trzyma Polskę w stanie chroby genetycznej
(przechodzi z pokolenie na pokolenie)
W tej organizacji dostęp do dzieci jest warunkiem jej istnienia.
...
Perwersja, na wielką skalę, której obiektem jest pupa dziecka, często chłopca,
jest czynem na który nie ma wystarczjąco mocnego słowa aby je określić.
A te słowa którymi można to nazwać wywołują niemalże wścieklość tylko
u tych którzy sami tych czynów dokonują, u pedoﬁlów właśnie w tym zgromadzeniu.
Ten art nie jest moim uporczywym wracaniem do tematu lecz był przypadkiem,
że natknąłem się na ten temat w prasie Skandynavii !!
Ponadto wiele raportów i tak pominąłem !

...
To był raport z wielu krajów świata poruszający temat pedoﬁlii wśród personelu kościoła katolickiego zachodzący we wszystkich, bez
wyjątku, krajach w których katolicyzm jest religią wiodącą.
Co dziwi to fakt, że niewielu czytelników wypowiedziało się negatywnie
na temat tego ohydnego procesu.
Natomiast to ja -goniec- oraz sam reportaż został sponiewierany przez pana
i jego plebana.
...
DLATEGO PEDOFILIA ....KWITNIE..... A NAWET MA SWOICH PRZEDSTAWICIELI NA POMNIKACH.
Jak !
„To skandal, by pedoﬁl miał pomnik”. Na jaw wychodzą kolejne fakty z życia księdza Henryka Jankowskiego " (PAP)

...
PS, GDZIE SĄ I CO ROBIĄ RODZICE TYCH MĘCZONYCH DZIECI ?
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