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Pave Francis fundet skyldig i 
børnehandel, voldtægt og mord 
Søndag, 20. juli 2014 7:28 

(Before	  It's	  News) 

 

 I går blev de sagsøgte - pave Francis Bergoglio, den katolske jesuit overgeneral Adolfo 
Pachon og Ærkebiskoppen af Canterbury Justin Welby - fundet skyldige i voldtægt, tortur, mord 
og børnehandel. Fem af dommerne i den International Common Law Court of Justice (den 
internationale sædvaneret) i Bruxelles slog fast, at forbrydelserne foregik så sent som i 2010. 
Siden sidste marts er mere end 48 øjenvidner stået frem og har afgivet vidneforklaring om de 
anklagedes aktiviteter som medlemmer af Ninth Circle Satanic Child Sacrifice Cult (niende 
cirkels sataniske børneofringskult) i denne ICLCJ ret. 
   
 Det siges, at Ninth Circle Satanic Cult foretog børneofringer i romerskkatolske katedraler 
i Montreal, New York, Rom, Skotland, London, Carnarvon Castle i Wales, et ikke offentliggjort 
fransk Chateau i Holland og på canadiske katolske og anglikanske kostskoler i Kamloops, Britisk 
Columbia og Brantford, Ontario Canada. Man mener, at Ninth Circle Satanic Child Sacrifice 
Cult har gjort brug af privatejede skovområder i USA, Canada, Frankrig og Holland til at afholde 
“menneskejagtsfester” for den globale elite, heriblandt medlemmer af europæiske kongefamilier. 
Teenagerne anses for at være fremskaffet af mafiaen, de er så blevet afklædt, voldtaget, jagtet og 
slået ihjel. Chefanklageren erklærede: “Den katolske kirke er verdens største virksomhed, og den 
formodes at samarbejde med mafiaen, regeringer, politi og domstole over hele verden.” 
  
 To unge piger fortalte ICLCJ-retten, at pave Francis havde voldtaget dem, mens han 
deltog i børneofringer. Otte andre øjenvidner bekræftede deres anklager om at have været vidner 
til voldtægt og børneofringer. Ninth Circle Satanic Cult fandt efter sigende sted i løbet af 



	  

	  

forårsmånederne i 2009 og 2010 i Hollandske og Belgiske landdistrikter. 
  
 Ifølge et forseglet dokument fra Vatikanets arkiv viste det sig også, at pave Francis var 
blandt de gerningsmænd, der deltog i sataniske børneofringer alt imens han fungerede som 
argentinsk præst og biskop. En anden optegnelse med datoen 25. december 1967 
navngivet Magisterial Privilege (“Det magistrale privilegium”) siges at vise, at enhver ny pave 
var pålagt at deltage i de rituelle ofringer af nyfødte børn, som Ninth Circle Satanic Cult stod for; 
en del af ritualet var at drikke deres blod. ICLCJ-retten fik overbragt dokumenterne af en 
prominent funktionær fra Vatikanet og en tidligere ansat i Vatikanets kurie.  

 I sidste måned afgav en efterforsker fra det irske politikorps, Irish Garda Police Force, 
vidneforklaring foran de fem dommere og 27 jurymedlemmer om, at mærker efterladt på de 796 
børn, der blev fundet i et irsk romerskkatolsk nonneklosters septiktank, kunne tyde på. at der var 
tale om rituelle drab. Vidnet forklarede, at retsmedicinske eksperter havde bekræftet at 
halshugningen og parteringen af spædbørnene i massegravene mindede om de sædvanlige tegn 
på rituelle mord eller børneofringer. 
  
 En BBC dokumentar afslørede en halvtreds år lang børnehandelsskandale, der 
involverede den katolske kirke i Spanien. Over 300.000 spædbørn blev stjålet fra deres forældre 
frem til 1990erne. Mødrene fik at vide, at deres spædbørn var døde og var blevet begravet i 
massegrave. Man mener, at den katolske kirke har tjent 20 milliarder dollars på adoptionerne. 

  Et andet vidne afgav en vidneforklaring, der lød på, at vedkommende havde været til 
stede under pave Francis' møder med militærjuntaen under Argantinas Beskidte Krig. Ifølge 
vidnet hjalp pave Francis til med ulovligt salg af 30.000 børn af savnede politiske fanger til en 
international børneudnyttelseskreds, der ledtes af en af Vatikanets afdelinger. 

 En nyhedsudsendelse på ABC netværket antydede, at djævelen var bosiddende i 
Vatikanet. “De dokumenter fra Vatikanets hemmelige arkiver, der er blevet forelagt retten, 
vidner klart om, at jesuitterne igennem århundreder med overlæg har planlagt at udføre rituelle 
mord på nyfødte kidnappede børn med henblik på at drikke deres blod,” fortalte ICLCJ rettens 
chefanklager de fem internationale dommere og 27 jurymedlemmer. “Planen blev affødt af en 
fordrejet forestilling om, at man kunne aflede åndelig magt fra de uskyldiges livsblod og dermed 
sikre politisk stabilitet for pavemagten i Rom. Med disse handlinger er der ikke blot tale om 
folkemord, men om mord, der både er systematiske og institutionaliserede i natur. Det 
forekommer, at dette er foregået i hvert fald siden 1773, udført af den romerskkatolske kirke, 
jesuitterne og hver eneste pave.” 
  
 Der er blevet etableret en løbende og permanent undersøgelse, der har til formål at 
efterforske og retsforfølge de mulige forbrydelser, der er blevet afsløret i ICLCJ-retten. En 
undersøgelse med titlen Permanent Commission into Child Trafficking and Ritual Sacrifice 
(“Permanent undersøgelseskommission angående børnehandel og rituelle ofringer”) er planlagt 
med start den 1. september 2014. Yderligere sagsanlæg forventes at følge efter. 

  De 48 øjenvidner identificerede deres gerningsmænd som værende de katolske paver 
Francis Bergoglio, John Paul II og Joseph Ratzinger, den anglikanske forenede kirke i Canada og 



	  

	  

embedsmænd i den katolske kirke, heriblandt kardinaler og den katolsk-jesuitiske overgeneral 
Adolfo Pachon, Englands dronning Elizabeth og prins Phillip, den anglikanske ærkebiskop af 
Canterbury Justin Welby og højesteretsdommer Fulford, hollandske og belgiske kardinaler og 
kongelige personligheder, herunder den hollandske kronprins Alfrink Bernhard, kong Hendrick, 
gift med dronning Wilhemina af Holland, dronning Beatrix, hendes fader og vicekonge prins 
Johan Frisco og hans kone Mabel Visse Smit, tidligere ministre, den øverstbefalende i den 
hollandske hær, undersekretæren i Raad van State, embedsmænd i de canadiske, australske, 
engelske og amerikanske hære og deres regeringer herunder CIA (den amerikanske 
efterretningstjeneste), samt prominente regeringsministre, dommere, politikere og 
forretningsmænd fra USA, Belgien, Holland, Canada, Australien, Frankrig, Irland og 
Storbritannien. 

  Der blev udstedt arrestordrer i retssagen: “Folket mod Bergoglio et al.” den 19. juli 2014. 
Ifølge gårsdagens pressemeddelelse fra ITCCS vil retsprotokollerne forblive forseglet indtil 
videre. Den første ICLCJ-ret tog 50.000 savnede indfødte canadiske børn i betragtning. Retten 
afsluttedes i februar 2013 og kendte 40 medlemmer af den globale elite, herunder dronning 
Elizabeth, skyldige.  

 De 50.000 indfødte børn meldtes savnet fra canadiske og primært katolskejede 
kostskoler. Mere end 34 børnemassegrave er blevet identificeret på disse 80 indfødte kostskoler 
rundt omkring i Canada. Dronning Elizabeth og den canadiske regering har siden 2008 nægtet 
ITCCS’s anmodning om udgravning.  

  Den mulige årsag kommer ikke som en overraskelse. Dronning Elizabeth og prins Phillip 
blev dømt i sagen om to indfødte børn, der forsvandt fra Kamloops kostskole i Britisk Columbia 
den 10. oktober 1964. Forældrene har ikke set deres børn siden. Sagsanlægget resulterede 
tilsyneladende også i pave Ratzingers opsigelse. Beviserne fra disse sager kan findes i Kevin 
Annetts “Hidden No Longer” (“Ikke længere skjult”). 

  ICLCJ International Court (ICLCJ internationale ret) består af mere end 450 
fredsofficerer inden for sædvaneret i 13 lande, og den driver 51 autoriserede grupper. 
Interesserede sædvaneretsgrupper kunne søge om tilgængelige startbevillinger. For at kontakte 
ITCCS, ICLCJ-retten i Belgien, dens lokale afdelinger eller for at melde dig som frivillig kan du 
e-maile eller ringe på: itccscentral@gmail.com, hiddenfromhistory1@gmail.com, + 1 
386-323-5774 (USA) eller +1 250-591-4573 (Canada). 
  
Om forfatteren 
 Judy Byington, MSW, LCSW er forfatter til “Twenty Two Faces: Inside the 
Extraordinary Life of Jenny Hill and Her Twenty Two Multiple Personalities” (“Toogtyve 
ansigter: Et indblik i Jenny Hills liv og hendes toogtyve personligheder” - www.22faces.com).  
Hun er pensioneret terapeut, offentlig taler, aktivist og dybtborende journalist, hvis artikler om 
internationale børneudnyttelseskredse er blevet citeret i hundredevis af blogs og hjemmesider. 
Den tidligere inspektør for Alberta Mental Health og direktør for Provo Family Counseling 
Center er nu CEO for Child Abuse Recovery and Speakers Bureau 



	  

	  

(www.ChildAbuseRecovery.com). Hvis du har nogle nyhedstips om emner relateret til misbrug 
af børn, så send venligst en e-mail til Judy på denne adresse: info@22faces.com. Du er 
velkommen til at skrive under på vores bønskrift til kongressen, der anmoder om en 
undersøgelse af CIAs (efterretningsvæsenets) hjernevask af børn ved at klikke her: 
http://www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-control-of
-children  

 

 


