
EURÓPA LEIGÁZÁSA, NÉPIRTÓ KERESZTÉNY MINISZTER (Re: [hunsor] Márfi 
Gyula, a veszprémi egyházmegye érseke: Európa leigázása zajlik )

Ideje végre odafigyelni, hogy az ivartalanítás mekkora méreteket 
öltött a kontinensen. 

Figyeljenek végre oda, és iktassák ki az életükből a felesleges KÁLIUMOT! 
Semmit se egyenek meg amire rá van írva, a KÁLIUM, mert abban olyan 
mennyiséget tettek bele mesterségesen, ami gyilkol!
Igaz, ez már a mai korosztályon nem sokat segít, de legalább a még 
fogamzóképes egyedeket nem sterilizálja, s a gyerekeket eleve nem ítéli 
meddőségre, és sterilitásra. 
Mi lenne ha végre erre is odafigyelnének, nagy eszű, szaporodás 
elmaradásáért mindenkit szidó emberek?

A mai magyarság nemzőképes korú férfiai alig 6%-a rendelkezik egészséges 
spermával, s képes utódot nemzeni, mert már kisgyerek korában sterillé tették 
a sótlan étkezéssel, ha nem született már harmadik generációs kálium 
beetetés eredményeként eleve sterilnek! A nők meddőségi aránya se lehet 
különb. 
OLVASSÁK A NEMRÉG ELHUNYT CEIZLER ENDRE IRÁSAIT!
Magyarországon az élelmiszer extra káliumozását az 1960-as évek elején 
kezdték!

Európa többi országa is ugyanebben a cipőben jár! Ehhez jött a női ösztönök 
elfojtása a munkába kényszerítésükkel. Nézzék meg, ahol a nők nem 
dolgoznak OTTHONTÓL TÁVOLI MUNKAHELYEKEN, azokban az országokban 
nincs demográfiai probléma. Azok otthon vannak és gondoskodnak az 
utánpótlásról.  
Ennek tetejébe szóhoz engednek jutni Papp Réka Kingákat meg Ungár 
Klárákat, akik az emberiség legnagyobb ellenségei, ahelyett hogy elvennék 
tőlük a tollat, mikrofont, s beléjük fojtanák a szót. 

ÉLJEN AZ ÉLET ÉS AZ EGÉSZSÉGES SZEMLÉLETŰ EMBERISÉG.
Vesszenek az ellenségeink. 

Aldobolyi E. Judit
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Márfi Gyula, a veszprémi egyházmegye érseke: Európa leigázása zajlik 

Csütörtökön délelőtt Gelencén a zsúfolásig telt Szent 
Imre-templomban tartották az egyházközség búcsúnapját, melyen Bereczi István 
plébános meghívására az ünnepi szentmisét Márfi Gyula, a veszprémi egyházmegye
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érseke celebrálta. Az ünnepi szentmise után az érsek atya a plébánia udvarán egyetlen 
témakörben, a migránsválsággal kapcsolatosan rövid sajtótájékoztatót tartott.

Elmondta: a helyzet rendkívül bonyolult és összetett, hiszen bizonyára vannak a 
migránsok között olyanok is, akik a háborús övezetből menekültek vagy a 
szegénység, esetleg az ökológiai válság elől kelnek útra Európa felé. A háború nem 
most kezdődött, hogy most ilyen nagy tömegben jönnek, annak nyilván valami más 
oka van. Az iszlám tömegek vezetői világosan látják, hogy Európában olyan szellemi, 
lelki és vallási légüres tér alakult ki, amelyet most könnyen be tudnak tölteni, és így 
valóra tudják váltani mindig is meglévő szándékukat.

Az iszlám tizenkilenc országban államvallás. A cél Európa eliszlámosítása, amire 
elérkezettnek látták az időt. Az iszlámról azt is tudni kell, hogy nem egy befelé 
forduló vallás, mint például a hinduizmus vagy a buddhizmus, hanem kifelé forduló, 
kifejezetten kollektivista vallás, ahol a hit terjesztése nem a kiválasztott prédikátorok, 
misszionáriusok feladata, hanem a tömegé, amely mozgósítható, és engedelmeskedik. 
Ezért is tudják az iszlám tömegeket könnyen megmozgatni, ezért jönnek ilyen nagy 
számban Európába, mert most küldik őket, és anyagilag is támogatják Európa 
iszlamizálásában érdekelt arab bankok.

Mivel Európa meggyengítése más földrészeknek is érdeke, az Amerikai Egyesült 
Államokban lévő bankok is beszálltak ebbe. A Szentatya nyilván nem mondhat mást, 
csakis azt, hogy fogadjuk őket szeretettel, mert figyelembe kell vennie, hogy ott az 
Iszlám Állam és más radikális szervezetek, és ha ő valamilyen keményebb kijelentést 
tesz, akkor ismét lefejezhetnek vagy elégethetnek nagyon sok keresztényt.

A hozzánk és Európába érkező muszlimok nemcsak nem akarnak, de képtelenek is 
alkalmazkodni, hiszen ők hódítani jönnek, annyi különbséggel, hogy most nem 
fegyverrel, hanem hittel próbálják elérni a vén kontinens iszlámosítását. Ez Európa 
számára veszélyt jelent, és nekünk, hívő embereknek úgy kell felfognunk, mint Isten 
büntetését.

Legfőbb tennivalónk, hogy tudatosan és keményen kötelezzük el magunkat hitünk 
mellett, mert ha így haladunk, negyven-ötven esztendő, és Európa elesik, többségbe 
kerülnek a mohamedánok, hisz nemcsak ők jönnek, hanem maguk után hozzák 
családjukat is, az európaiak pedig nem szaporodnak. 1986-ban Európának alig több 
mint egy százaléka volt mohamedán, most már majdnem öt százaléknál tartunk. 
Véleményem szerint véget kell vetnünk az olyan gondolkozásnak, hogy kicsit 
bérmálkozunk is meg nem is, kicsit szeretlek is meg nem is, veled, Uram, de 
nélküled. Sokat kell imádkoznunk és sokkal komolyabban kell vennünk keresztény 
hitünket – mondotta sajtótájékoztatója befejezéseképpen az érsek.

Iochom István
Háromszék 
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Első helyen mindig a terjeszthető mellékletben dokumentált hazai 
magyar irtás leállíttatásával szükséges foglalkozni !!!!!!! 

Melléklet: 

AZ EREDETILEG KERESZTÉNY LELKÉSZ FOGLALKOZÁSÚ BALOG ZOLTÁN MINISZTER A TALMUDI, 
MÓZESI TÖRVÉNYEK SZERINTI TUDATOS FAJIRTÁST FOLYTATTAT A NEMZETI STOP SÓ 
PROGRAM, CHIPSADÓ ÉS MENZAREFORM ELNEVEZÉSŰ MEGBETEGÍTŐ CSALÁSSAL
(A melléklet iratjel:  menzaprogrammal- fajirto-BalogZoltan-lelkesz-miniszter-151110email3)

Cc.: Márfi Gyula úr, a veszprémi egyházmegye érseke részére is megküldve (pmmmisszio@gmail.com) 

(Iratjel: europaleigazasa-nepirtokeresztenyminiszter-151110)
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