
     

Có ai biết gì về ngày lễ 
này đâu? Chẳng một ai 
biết cả! Ngay cả những 

người lẽ ra phải rao 
giảng và dạy dỗ người 

khác về Lòng Thương Xót 
của Cha thì chính họ 
cũng chẳng biết gì. 

(Nhật ký 341) 
 
 

Con yêu của Cha ơi, trái 
tim con là nơi nghỉ ngơi 
của Cha, là niềm vui của 
Cha. Cha tìm được nơi đó 
tất cả những gì mà Cha 
đã bị quá nhiều linh hồn 

chối từ.  
(Nhật ký 339) 

 
 

Con hãy nguyện gẫm về 
mầu nhiệm Nhập Thể. 

Mặc dù sự cao cả của Cha 
vượt mọi trí hiểu, nhưng 

Cha chỉ kết thân với 
những người bé nhỏ mà 
thôi. Cha đòi buộc con 

phải có tinh thần thơ ấu. 
(Nhật ký 332) 

 
 



     

Con là nơi ở vui thích của 
Cha. Thần Khí Cha cư 

ngụ nơi con.  
(Nhật ký 346) 

 
 

Con hãy làm một tuần cửu 
nhật theo ý Đức Thánh 
Cha. Việc làm gồm ba 

mươi ba lời than thở, tức là 
lời cầu xin bằng nhiều lần 
đọc lời kinh ngắn mà Cha 
đã dạy con để kinh Lòng 

Thương Xót Cha.  
(Nhật ký 341) 

 
 

Cha muốn bức hình phải 
được làm phép trọng thể 

vào Chúa Nhật sau lễ 
Phục Sinh và tôn kính 

công khai, ngõ hầu mọi 
linh hồn đều có thể biết về 

điều ấy.  
(Nhật ký 341) 

 
 



     

Cha vẫn chờ đợi để chia sẻ 
với con những đau khổ 
của Cha, bởi vì ai có thể 

cảm thông những đau khổ 
của Cha cho bằng hôn thê 

của Cha?  
(Nhật ký 348) 

 
 

Cha ước mong tất cả các 
con có nhiều đức tin hơn 
nữa trong giây phút hiện 
tại. Niềm vui của Cha thật 

lớn lao biết bao vì sự 
trung thành của hiền thê 

Cha trong những điều nhỏ 
mọn.  

(Nhật ký 352) 
 
 

Tất cả những điều con nói 
về Lòng Thương Xót của 
Cha đều đúng. Ngôn ngữ 
không có lối diễn tả nào 
xứng hợp để tán dương 

lòng nhân lành của Cha. 
(Nhật ký 359) 

 
 



     

Chính Cha là người hướng 
dẫn. Cha đã, đang và sẽ 
là người hướng dẫn của 
con. Vì con đã xin một sự 
trợ giúp hữu hình, nên 

Cha đã chọn và ban cho 
con một vị linh hướng 

trước cả khi con ngỏ lời, vì 
công việc của Cha cần 
phải có một người như 

thế. (Nhật ký 362) 
 

Con hãy biết rằng những 
lầm lỗi con phạm đến 

ngài đều làm tổn thương 
Trái Tim Cha. Nhất là con 

hãy đề phòng với thói 
thỏa lòng theo ý riêng. 

Cho dù việc nhỏ mọn nhất 
cũng phải có dấu ấn vâng 

lời. (Nhật ký 362) 
 
 

Cha đã ban ơn con xin cho 
linh hồn kia, nhưng không 
phải vì việc hãm mình con 

tự ý thực hiện; đúng hơn chỉ 
vì con đã thực hiện hành vi 
vâng lời trọn hảo đối với đại 

diện của Cha nên Cha đã 
ban ơn này cho linh hồn mà 

con đã can thiệp và khấn 
xin Lòng Thương Xót Cha. 

(Nhật ký 365). 
 
 



     

Ôi, các linh hồn hững hờ 
biết bao trước lòng nhân 

lành bao la dường ấy, trước 
quá nhiều bằng chứng yêu 
thương dường ấy. Trái tim 
Cha phải uống toàn những 
vô ân và lãnh đạm của các 

linh hồn sống trên trần 
gian. Họ dành nhiều thời 

gian cho mọi thứ nhưng lại 
không có thời giờ đến với 
Cha để lãnh nhận các ơn 

thánh. (Nhật ký 367) 

Trái tim Cha tuôn trào tình 
thương xót lớn lao cho các 
linh hồn, nhất là các tội 

nhân khốn cùng. Ước chi họ 
có thể hiểu được Cha là hiền 
phụ nhân lành của họ. Vì 

họ, Máu và Nước từ trái tim 
Cha trào đổ như một nguồn 
nước tuôn tràn Lòng Thương 

Xót. Vì họ, Cha ẩn ngự 
trong nhà chầu như Quân 
Vương từ ái. (Nhật ký 367). 

 

Cha ước ao ban phát 
những ân sủng của Cha 
cho các linh hồn, nhưng 

họ không thèm đón nhận. 
Con hãy thường xuyên 

đến với Cha hết sức có thể 
được, và lãnh nhận những 
ơn thánh mà họ không 

màng tới. Như vậy, con sẽ 
an ủi trái tim Cha.  

(Nhật ký 367) 
 


