Kochaj bliźniego swego jak
siebie
samego
ale
wypierdalaj!
Polska. Piękny kraj miodem płynący.
Kraj, który ma bogatą historię. Kraj w którym żyjemy.
Ponad 90% polaków jest wyznania katolickiego. Szczycą się tym,
że wierzą w Boga, lecz to co zawarte jest w dekalogu
niekonieczne jest istotne.
Ostatnio często są organizowane marsze równości. Manifestacje
odbywają się w różnych miastach Polski. Takie marsze są po to
by pokazać, że różnimy się od siebie nie tylko charakterem ale
stosunkiem do religii, orientacji seksualnej oraz tym, że nie
każdy jest herosem i jest w stanie poradzić sobie z życiowymi
trudnościami. Na przykład osoby niepełnosprawne.

BÓG, honor, ojczyzna.
katolik.

Czyli typowy Mirek

Na
takich
manifestacjach
pojawiają
się
zawsze
kontrmanifestacja, spora delegacja grup kibicowskich,
katolików, którym nie podoba się to, że ktoś może być inny niż
typowy katolik Mirek.
Mirek katolik, kocha Pana Boga, jego priorytetem jest rodzina
i wychowanie jej w wierze katolickiej. Polska, jego kraj.
Najpiękniejszy, najlepszy i niehonorowa postawa taka jak
krytykowanie jej musi być zduszone w zarodku.
Narodowa Polska! Homopedał niech wypierdala! Tak ma być tak mi
dopomóż Panie Boże Wszechmogący!
Podsumowanie:
– Słucha Frediego Mercurego, Eltona oraz Georga Michaela –
zajebiście śpiewajo! Zwłaszcza piosenka Wham -Last Cristmas.

Jak ta piosenka leci w radio przed świętami, to kurwa czuć,
czuć, że święta idą! I max Voleume Laaaaast Krismas a gife maj
ho… No tak jest no nie??
– Kocha Boga, lecz nie chodzi do kościoła z braku czasu,
trzeba odpoczywać w niedzielę po sobocie.
– Dziesięć przykazań, tak ale nie wszystkie i nie zawsze…
– Jebać pedałów! To największe zło!

Ironia losu – Maria Konopnicka a LGBT
Narodowcy, ugrupowanie, które nie tolerują środowisk LGBT,
ugrupowanie, które wykrzykuje te haniebne hasła: “Wypierdalaj
pedale! Zabić pedała”. Ludzie, którzy dumnie obrali rotę jako
swój hymn.
Maria Konopnicka – Rota
“Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród.
Nie damy pogrześć mowy,
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy.
Nie damy, by nas gnębił wróg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!”
Piękne i chwalebne. Naprawdę! Maria Konopnicka napisała
prawdziwy sztos!
Jest jeden pewien problem, który jest ością w gardle dla
narodowców. Teraz zniszczę nie jednemu narodowcowi psychikę!
Będzie sieka!
Maria Konopnicka przez kilkanaście lat żyła w związku z
kobietą. Bang! Bang! K.O leżymy! I co teraz? Jak lesba lub
osoba biseksualna mogła napisać tak piękną rotę?
To pomówienia i oszczerstwa! Giń pedale!
I co teraz? Trzeba spalić wszystkie książki Marii
Konopnickiej?

Zadam pytanie osobom, które nie są
przeciwko wolnym związkom homoseksualnym
Czy znasz osobiście osobę o orientacji homoseksualnej? T/N
Tak, co ona Tobie takiego zrobiła, że jesteś przeciwko niej?
Jeżeli nie to jak możesz mieć zdanie na temat takiej osoby?
Proszę o odpowiedzi w komentarzach.
Pragnę wychowywać swoje dzieci w tolerancji do odmienności.
Tak aby nigdy nie wytykały innym osobom ich odmienności.
Jeżeli wierzysz w Boga to łamiesz 10 przykazań Bożych będąc
osobom nietolerancyjną. Rachunek sumienia masz do zrobienia.
Nie możesz wybiórczo stosować się do do bożego dekalogu.
Jesteś katolikiem albo nim nie jesteś. Kochasz swojego
bliźniego takim jakim jest albo jesteś zwykłym ignorantem. Nie
interesuj się tym kto z kim żyje, jak żyje…
To nie jest twoja sprawa. Masz swój dom i nim się zajmij.
Każdemu ma prawo coś przeszkadzać, z czymś się nie zgadzać
lecz jeżeli jesteś katolikiem to nie możesz żyć w gniewie,
złości, życzyć komuś śmierci.
Bóg tego nie toleruje. Dlaczego się nie stosujesz?
Sporo wody w rzekach upłynie zanim to się zmieni, zanim Polak
pokocha drugiego Polaka takim jakim on jest.
To co się dzieje na takich manifestacjach możecie zobaczyć
poniżej…
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