Hai luồng sáng này phát ra từ
những tầng sâu thẳm của Lòng
Thương Xót dịu hiền Cha lúc Trái
Tim thống khổ của Cha bị lưỡi
đòng mở ra trên thập giá. Những
luồng sáng này che chở các linh
hồn cho khỏi cơn thịnh nộ của
Chúa Cha. (Nhật ký 299)

Phúc cho linh hồn nào cư ngụ
trong nơi nương náu của họ, vì
bàn tay công thẳng của Thiên
Chúa sẽ không đè nặng trên họ.
Cha mong ước Chúa Nhật sau lễ
Phục Sinh sẽ là đại lễ kính Lòng
Thương Xót Chúa. (Nhật ký 299)

These two rays issued forth from
the very depths of My tender mercy
when My agonized Heart was
opened by a lance on the Cross.
These rays shield souls from the
wrath of My Father. (Diary 299)

Happy is the one who will dwell in
their shelter, for the just hand of
God shall not lay hold of him. I
desire that the first Sunday after
Easter be the Feast of Mercy.
(Diary 299)

Con hãy thỉnh cầu tôi tớ trung
thành của Cha (Cha Sopocko)
trong ngày ấy hãy nói cho toàn thế
giới về Lòng Thương Xót hải hà của
Cha; ngày hôm ấy bất kỳ ai đến với
Nguồn Mạch Sự Sống sẽ được
hoàn toàn xóa sạch tội lỗi và hình
phạt. (Nhật ký 300)
Ask of my faithful servant [Father
Sopocko] that, on this day, he tell
the whole world of My great
mercy; that whoever approaches
the Fount of Life on this day will be
granted complete remission of sins
and punishment. (Diary 300)

Ôi, Cha đã phải đau đớn biết bao vì sự
nghi ngờ của một linh hồn! Họ tuyên
nhận Cha là đấng Thánh Thiện và Công
bằng, nhưng không tin Cha là Tình
Thương và không tin vào Lòng nhân lành
của Cha. Đến như ma quỷ cũng tán
dương ưu phẩm công bằng của Cha,
nhưng chúng không tin vào Lòng nhân
lành của Cha. (Nhật ký 300)
Oh, how much I am hurt by a soul's
distrust! Such a soul professes that I am
Holy and Just, but does not believe that I
am Mercy and does not trust in My
Goodness. Even the devils glorify My
Justice but do not believe in My Goodness.
(Diary 300)

Con hãy công bố Lòng Thương Xót
là ưu phẩm vĩ đại nhất của Thiên
Chúa. Tất cả mọi công trình tay
Cha thực hiện đều được tôn vinh
với Lòng Thương Xót.
(Nhật ký 301)
Proclaim that mercy is the
greatest attribute of God. All
the works of My hands are
crowned with mercy.
(Diary 301)

Cha ước mong con hãy hiến thân
vì các tội nhân, nhất là vì các linh
hồn đã mất trông cậy vào Lòng
Thương Xót của Thiên Chúa.
(Nhật ký 308)
I desire that you make an
offering of yourself for sinners
and especially far those souls
who have lost hope in God's
mercy. (Diary 308)

Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào
từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như thác
nguồn Thương Xót chúng con: con
tín thác vào Chúa.
(Nhật ký 309)
"O Blood and Water which gushed
forth from the Heart of Jesus as a
Fount of Mercy for us, I trust in
You!"
(Diary 309)

Cha sẽ cho con tham dự vào công
cuộc cứu độ nhân loại. Con là niềm
an ủi trong giờ hấp hối của Cha.
(Nhật ký 310)

Sự cao quý của bức hình này không
hệ ở nét đẹp của màu sắc hay của
bút vẽ, nhưng ở ân sủng Cha ban.
(Nhật ký 313)

I am giving you a share in the
redemption of mankind. You are
solace in My dying hour.
(Diary 310)

Not in the beauty of the color, nor of
the brush lies the greatness of this
image, but in My grace.
(Diary 313)

Lời kinh của một linh hồn khiêm
nhường và yêu mến làm giãn được
cơn thịnh nộ của Chúa Cha và kéo
xuống cả một đại dương ân phúc.
(Nhật ký 320)
The prayer of a humble and loving
soul disarms the anger of My
Father and draws down an ocean
of blessings.
(Diary 320)

Cha rất thỏa nguyện vì Lòng tín thác
của con, nhưng tình yêu của con phải
nồng nàn hơn nữa. Tình yêu tinh ròng
đem lại cho linh hồn sức mạnh trong
giờ hấp hối. Khi Cha hấp hối trên
thập giá, Cha không nghĩ đến mình,
nhưng đến các tội nhân đáng thương
và Cha đã cầu nguyện cùng Chúa
Cha cho họ. (Nhật ký 324)

Cha muốn giây phút cuối cùng đời con
cũng hoàn toàn giống như những giây
phút cuối cùng của Cha trên thập giá. Chỉ
có một giá cứu chuộc duy nhất cho các
linh hồn, và đó là sự đau khổ được liên kết
với đau khổ của Cha trên thập giá. Tình
yêu tinh ròng hiểu được lời này. Tình yêu
nhục dục không bao giờ có thể hiểu được.
(Nhật ký 324)

I am well pleased with your trust, but
your love should be more ardent.
Pure love gives the soul strength at the
very moment of dying. When I was
dying on the cross, I was not thinking
about Myself, but about poor sinners,
and I prayed for them to My Father.
(Diary 324)

I want your last moments to be completely
similar to Mine on the cross. There is but
one price at which souls are bought, and
that is suffering united to My suffering on
the cross. Pure love understands these
words; carnal love will never understand
them. (Diary 324)

Ánh mắt nhìn của Cha trong bức
hình giống như ánh mắt nhìn của
Cha trên thập giá.
(Nhật ký 326)
My gaze from this image is like My
gaze from the cross.
(Diary 326)

Cha ban cho người ta một chiếc
bình để họ dùng mà kín múc
những ân sủng từ nguồn mạch
Lòng Thương Xót. Chiếc bình ấy là
bức ảnh với hàng chữ: "Lạy Chúa
Giêsu, con tín thác nơi Chúa.”
(Nhật ký 327)
I am offering people a vessel with
which they are to keep coming for
graces to the fountain of mercy.
That vessel is this image with the
signature: "Jesus, I trust in You."
(Diary 327)

Khi vị linh mục thay Cha hoạt
động, ngài không tự mình hoạt
động, nhưng Cha hoạt động qua
ngài. Những ước muốn của ngài là
của Cha. (Nhật ký 331)
When the priest acts in my place,
he does not act of himself, but I act
through him. His wishes are Mine.
(Diary 331)

