Librat dhe dokumentet
mbi Vëlla Sharlin e Jezusit
SHARL DË FUKO
Në gjurmët e Jezusit të Nazaretit
nga Motra e Vogël Ani e Jezusit
Botimet Nouvelle Cité, 2001
145 faqe
Ky libër është menduar dhe shkruar nga një Motër e vogël
e Jezusit, gjë që e dallon prej teksteve të shumta rreth
Sharl dë Fukosë. Autorja ka dashur të bëjë të njohur Sharl
dë Fukonë, këtë «vëlla univesal», nëpërmjet shkrimeve të
tij (letra e shënime shpirtërore). Ajo nxjerr në dritë
radikalitetin ungjillor të Sharl dë Fukosë në etapat e
ndryshme te jetës së tij (1958-1916). Këto faqe tregimtare,
si edhe shpirtërore, tregojnë më së miri se ky imitues i
Krishtit, me aventurën e tij që të rrëmben, mund t’u
zbulojë Ungjillin shumë njerëzve edhe në ditë tona.

Film i shkurtër në formatin DVD
SHARL DË FUKO - Familja e tij shpirtërore
“Nga shkretëtira lulëzon jeta”

Prezantime në formatin «Powerpoint»
* Në ecje me vëlla Sharlin
* Një fidan nga shkretëtira
* Lutja e vetëbraktisjes

mbi Motrën e Vogël Madëlenë të Jezusit
Motra e Vogël Madëlenë e Jezusit
EKSPERIENCA E BETLEHEMIT
DERI NË SKAJET E BOTËS
Nga motra e Vogël Ani e Jezusit
Botimet «ADA», Tiranë
192 faqe
Ka qenë viti 1939, kur në gjurmët e Sharl dë Fukosë, Madëlenë
Ytën, bëhet Motra e Vogël e Jezusit, duke themeluar vëllazërinë e
parë të Jezusit në Sahara. E magjepsur nga përvoja e thellë
shpirtërore, në gjurmët e fëmijës së vogël të Betlehemit, ajo
zbulon Zotin trashendent, e dorëzuar në dashurinë mes krahëve të
Tij si një i posalindur i pambrojtur…
Ky libër, i shkruar nga një motër e vogël e Jezusit, e cila e ka njohur
më së miri Motrën Madëlenë, na e bën të afërt dhe na lejon ta
rigjejmë sërish tepër të gjallë, përmes shkrimeve të veta.

Motra e vogël Madëlenë e Jezusit
Jezusi është Zoti i të pamundurës
Një përmbledhje me tekste të thellë të Motrës së Vogël Madëlenë.
Botim Nouvelle Cité, 2001
63 faqe, libër xhepi

Prezantim në formatin Powerpoint
* Përtej Kufijve – Vëllazëritë në botë

Për informacione:
Motrat e Vogla të Jezusit
Rr. Dervish Hekali, 109/1, Tirana Albania
Tel.: +35542374394, Cel.: +35568371179, E-mail: mvogla@yahoo.fr

