Grupputskick

Assumptionisterna

Trosuppfattning
Allmän för Katolska Kyrkan
Förutom huvudpunkterna som delas av alla kristna kyrkor (treenigheten,
kristi uppståndelse etc), betonar katolicismen särskilt Kyrkan, en ofelbar
institution grundad av Jesus och vägledd av den helige Ande, som källan till
frälsning.

Jesus gav lärjungen Petrus i uppdrag att grunda en kyrka, och utnämnde
därmed den förste påven. Eftersom det går en obruten successionsordning
från Petrus till den nuvarande påven anser sig katolikerna vara den enda
sanna kyrkan. Katolska kyrkan hävdar sig vara ofelbar, eftersom Jesus har
utsett den till att vara den yttersta auktoriteten i trosfrågor, och utlovat att
den Heliga Anden alltid ska leda dess beslutsfattare. Det är påven i samråd
med övriga biskopar som gör den gällande tolkningen av Guds ord – det är
alltså inte upp till enskilda katoliker att göra personliga bibeltolkningar.
Kyrkan baserar sin doktrin på Apostlagärningarna, Nya Testamentet och på
den muntliga tradition som apostlarna förde vidare till sina arvtagare. Alla
läror som inte stämmer överens med kyrkans egen doktrin, till exempel
gnosticismen, ses som hädelse.

Enligt katolsk tro skapades människan för att leva i enhet med Gud. Genom
de första människornas olydnad bröts överenskommelsen och synd och död
kom in i världen. Syndafallet försatte människan i ett tillstånd som kallas för
arvssynden, vilket innebär att alla människor är “smittade” av Adams synd
från födseln, och därför är underkastade evigt straff. När Jesus kom till
världen kunde han genom att vara både Gud och människa offra sig och
därmed försona mänskligheten med Gud. Alla människor som föds bär

fortfarande på arvssynden, men kan räddas genom dopet. Enligt Katolska
Kyrkan finns inget sätt för människan att “förtjäna” frälsning, utan hon får
ödmjukt be Gud om att befrias från synd. Människan har en fri vilja, och
bestämmer själv om hon ska tacka ja till Guds nåd genom dopet och tro på
Kristus – utan människans villighet kan inte frälsning ske.
Enligt kyrkans lära är mänskligt liv och sexualitet oskiljbara och heliga.
Manichaeism, tanken att anden är god och köttet ont, anses av kyrkan som
hädelse. Därför lär man inte heller ut att sex är syndigt eller fel, utan tvärtom
att sexualiteten är skapad av Gud, och därför god. Sex utanför äktenskapet
är dock en svår synd eftersom det kränker hela poängen med den mänskliga
sexualiteten: Sex är en mycket intim och helig förening som man bara ska
ingå med den man är gift med, och enbart i syfte att skapa nytt liv. I enlighet
med detta förbjuder kyrkan onani, utomäktenskapligt sex, otrohet,
pornografi, prostitution, våldtäkt, homosexuella handlingar och
preventivmedel. Kyrkan är även emot abort och dödshjälp eftersom man
anser att mänskligt liv inte kan vägas mot andra värden såsom ekonomi,
bekvämlighet, eller personliga åsikter.

Specifik för Assumptionisterna
Assumptionisterna hör till de mest konservativa delarna av katolska kyrkan,
och håller hårt även på de mer kontroversiella trosuppfattningarna.
Organisationen menar att det finns en liberal anti-katolsk
mediasammansvärjning som samverkar för att diskreditera katolska kyrkan.

Ritualer & Konventioner
Livets Regler
Assumptionisternas grundare Emmanuel d’Alzon nertecknade riktlinjer för
hur de som skulle komma att följa honom bör leva, detta regelverk går
under namnet Livets Regler. Kärnan i ‘Alzons lära är att verka för att instifta
Kristus styre på jorden. D’Alzons regler säger att Assumptionister behöver
tala massornas eget språk, lära känna sina fiender och ge generösa bidrag till
behövande.
Älska, och gör som du behagar
Augustine av Hippo är assumptionisternas skyddshelgon, och man följer
även de riktlinjer som han förespråkar. Förutom att detta är en personlig
dogm som efterlevs av medlemmarna, har det också blivit ett valspråk inom
organisationen. Ett av helgonets berömda citat har blivit till ett valspråk
inom ordern. Man säger att man skall älska alla, men att man samtidigt har
rätten att göra egna personliga, kanske ibland själviska handlingar.
Huvudsaken är att man älskar så som herren Jesus gjorde. Inte nog med att
det blivit en personlig dogm, så har det också blivit ett valspråk inom organisationen. Man säger: älska dina fiender. Men gör som du behagar med
dem.
Språkbruk
En klar majoritet av alla Assumptionister har utbildats vid något av
Assumptionisternas högskolor. Undervisning vid dessa är på franska.
Assumptionisternas interna internationella kommunikation sker även på
franska. Bakgrunden till Assumptionisternas förkärlek för franska är att man
ansåg sig behöva ta upp kampen mot upplysningsfilosofer som Voltaire och
Diderot som företrädelsevis publicerades på franska. Man har dock varit tidig
med att översätta mässor och böner till nya språk, många medlemmar talar
ett flertal språk flytande.

Marie Bebådelsedag
Assumptionisterna fäster stor vikt vid Marie Bebådelsedag den 25 mars.
Emmanuel d’Alzon betonade vikten av att hedra och älska Jesus moder.
Assumptionisterna har under århundraden kämpat för att göra 25 mars till
nationell helgdag. Man har i Frankrike argumenterat för att göra 25 mars till
nationaldag.
Nationella Botgöringens Pilgrimsvandring
Assumptionister vallfärdar från hela världen för att under tre dagar vandra
från Notre Dame i Paris till katedralen i Chartres. Man sover på marken och
går hela vägen. Många deltagare tvingas avbryta vallfärden då ansträngningen
är oerhörd. Pilgrimsvandringen tar sitt namn efter att deltagarna gör bot å
nationens vägnar. Under franska revolutionen gjorde man bot för liberalism
och gudslöshet, idag gör man bot för kabelkanalernas pornografi,
homosexualitet och aborter.
Katolska Böner
Fader Vår
Fader vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike,
ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.Vårt dagliga bröd, giv oss
idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.
Hell dig Maria
Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig; välsignad är du bland
kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, JESUS. Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.
Ära vare Fadern
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i
evigheters evighet. Amen.

Den apostoliska trosbekännelsen
Jag tror på en Gud, den allsmäktige Fadern, himmelens och jordens Skapare,
och på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, vilken blev avlad av den
Helige Ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst,
död och begraven; nedsteg till dödsriket, uppstod på tredje dagen igen ifrån
de döda, uppfor till himmelen, sitter vid Guds, den allsmäktige Faderns,
högra sida, därifrån han skall igenkomma till att döma de levande och de
döda. Jag tror ock på den Helige Ande, den heliga katolska Kyrkan, de
heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv.
Amen.

Hierarki
Assumptionisterna är en del av Augustianianismen som är en bred
konservativ gren av Katolska kyrkan. Assumptionisterna väljer en ledare som
bär titeln Överstegeneral. Den nuvarande Överstegeneralen är amerikanen
Richard Lamoureux.
Assumptionisternas högsta råd möts var sjätte år i Rom för att lägga upp
strategier och rapportera om nationella Assumptionistgrupperingars
förehavanden. Nationella Generaler ansvarar för nationer och mindre
regioner överses av lekmän och präster utan specifika titlar.

Relationer
A.A. De Toulouse
- Hemlighetsmakare och häxmästare, i den mån de fortfarande existerar är
de en styggelse.
Druidorden
- Vilseledda själar som inte har vett nog att uppskatta den plats Herren givit
dem i skapelsen.
Elus Cohens
- Vi förnekar all kännedom om Elus Cohens.Vilka är det?
Familjen
- En vandrande PR-katastrof som roar våra fiender.
Frimurarordern
- Frimurarna är en mäktig organisation. Så länge de inte står i vår väg tjänar
vi ingenting på att ha dem som fiender. Å andra sidan är de flesta så feta att
det är ytterst sällan de inte står i vår väg...
Jesuiterna
- Guds soldater. EF 6:10
Johanniterkyrkan
- Det bästa med organisationer som Johanniterkyrkan är att de får till och
med de tokigaste i våra led att framstå som förnuftets mästare. De lyckas
reducera tro till att ha läst Da Vincikoden...
Malteserorden
- Gamla skröpliga typer i desperat behov av en PR-konsult.

Kongregationen för Trosläran
- De betalar bra för att vi skall rikta världens uppmärksamhet bort från deras
mer känsliga operationer.
Opus Dei
- Hela självspäkningsgrejen är lite svårsåld... De är OK när man väl kommer
förbi blodet och piskorna.
Propaganda Due
- Om de verkligen mördade Palme så är det sannolikt det enda vettiga de
nånsin har gjort.
Prieuré de Sion
- Tom Hanks var verkligen inget vidare i den där filmen...Vadå? Menar du
att de på allvar vill att någon skall tro på de där dumheterna?
Rosenkorsorden
- Om du är för knäpp för scientologerna kan du alltid bli rosenkorsare...
Svenska Kyrkan
- De är som en skadeskjuten fredsduva.Verkningslösa, oskyldiga och
förstörare av sina medlemars hopp.

Kostym
Du klär dig FRÄSCHT och KLASSISKT. För dig är det viktigt att vara hel,
ren och snygg. Som tjej klär du dig gärna feminint, men absolut inte tantigt.
Kläderna ska visa att du är en person i karriären, med vassa armbågar. Som
förebild kan du ha en vardagsversion av Carola. Leta upp en top, gärna med
en feminin detalj som en spetskant eller liknande i t.ex... rosa eller rött. Bär
den tillsammans med pennkjol eller kostymbyxor samt skor med spetsig tå
och vassa klackar. En dräkt av ”ungt” snitt fungerar också, men kombinerad
med en trikåtop eller liknande snarare än blus. Ha gärna ett stilrent silverkors kring halsen.
Som kvinna är du välsminkad och välfönad i håret.
Som man klär du dig i stilren kostym, svart eller marin. Du är en moderiktig
man i karriären. Till kostymen kan du ha en skjorta i nån ovanlig färg, t.ex
rosa eller annan pastell. Ha en portfölj eller dataväska. Gärna också ett
silverkors kring halsen!

