Kìa con yêu của Cha, sao con lại khóc?
Dù sao con cũng đã hiến mình đón
nhận những đau khổ này mà. Con hãy
biết những gì con đang gánh chịu thay
cho linh hồn kia chỉ mới là một phần
nhỏ mà thôi. Ngài còn đau khổ hơn
con rất nhiều. (Nhật ký 596)
My child, why are you weeping? After
all, you yourself offered to undertake
these sufferings. Know that what you
have taken upon yourself for that soul
is only a small portion. He is suffering
much more. (Diary 596)

Còn Cha, Cha ban những ơn
đạc biệt cho những linh hồn
được con cầu nguyện.
(Nhật ký 599)
And as for Me, I bestow
special graces on those souls
for whom you intercede.
(Diary 599)

Cha ở trong tâm hồn con, Đấng
con đang bồng ẵm trên tay. Con
xin thế nào thì được như vậy,
nhưng công phúc của ngài vẫn
không bị giảm bớt. (Nhật ký 609)
I am in your heart, I whom you
had in your arms. As you ask, so
shall it be, but his merit will not be
lessened. (Diary 609)

Hỡi con yêu của Cha, con hãy biết
rằng qua việc không kết hợp với
Cha lúc hiệp lễ, con đã làm Cha
đau buồn hơn là việc con lỗi phạm
trong điều nhỏ mọn ấy.

Trong Bánh Thánh là sức
mạnh của con; sức mạnh ấy
sẽ bảo vệ con.
(Nhật ký 616)

(Nhật ký 612)
My child, that you caused Me
more sorrow by not uniting
yourself with Me in Holy
Communion than you did by that
small transgression.
(Diary 612)

In the Host is your power; it
will defend you.
(Diary 616)

Đừng sợ hãi gì cả, hỡi con yêu của
Cha, tất cả những chống đối sẽ tan
tành dưới chân Cha. (Nhật ký 626)
Đừng sợ hãi; Cha luôn ở với con.
(Nhật ký 627)
Do not fear anything, My child; all
the adversaries will be shattered at
My feet. (Diary 626) Do not be
afraid; I am always with you.
(Diary 627)

Con đừng sợ hãi gì, Cha luôn ở với
con. (Nhật ký 629)
Con đừng sợ gì cả ; tất cả những khó
khăn sẽ góp phần hoàn thành Thánh
ý Cha. (Nhật ký 634)
Do not fear anything. I am always
with you. (Diary 629)
Fear nothing; all difficulties will
serve for the fulfillment of My will.
(Diary 634)

Những việc lớn lao nhất, nếu được thực
hiện theo ý riêng, sẽ chẳng có giá trị gì
trước mắt Cha, chúng thường là không
phù hợp với Thánh ý Cha, và đáng phạt
hơn là đáng thưởng. Ngược lại, ngay cả
hành vi nhỏ mọn nhất con được thực
hiện với phép của Cha giải tội cũng làm
vui thỏa mắt Cha, và rất đáng quý đối
với Cha. Con hãy luôn luôn nắm vững
điều này. (Nhật ký 639)
The greatest works are worthless in My
eyes if they are done out of self-will, and
often they are not in accord with My
will and merit punishment rather than
reward. And on the other hand, even the
smallest of your acts, done with the
confessor's permission is pleasing in My
eyes and very dear to Me. Hold firmly to
this always. (Diary 639)

Hỡi con yêu của Cha, Cha ước mong
ngay trong những điều nhỏ mọn nhất,
con cũng phải lệ thuộc vào Cha giải tội
của con. Những hy sinh lớn lao nhất
cũng không làm Cha vui lòng, nếu con
thực hiện mà không có phép của Cha giải
tội; ngược lại, nếu được thực hiện với
phép của ngài, dù một hy sinh nhỏ mọn
nhất cũng mang giá trị cao cả trước mắt
Cha. (Nhật ký 639)
My child, I desire that even in the
smallest things, you rely on your
confessor. Your greatest sacrifices do
not please Me if you practice them
without the confessor's permission; on
the other hand, the smallest sacrifice
finds great value in My eyes, if it is
done with his permission. (Diary 639)

Con hãy luôn tỉnh thức, vì nhiều
linh hồn sẽ quay về từ các cửa hỏa
ngục để kính thờ Lòng Thương Xót
Cha. Nhưng con đừng sợ hãi, vì
Cha ở với con. Con hãy biết rằng tự
sức con, con không làm được gì
(Nhật ký 639)
Be constantly on the watch, for
many souls will turn back from
the gates of hell and worship
My mercy. But fear nothing, as
I am with you. Know that of
yourself you can do nothing.
(Diary 638)

Đây là những Bánh Thánh được lãnh
nhận do các linh hồn nhờ con mà
được ơn thực tâm trở lại trong mùa
chay này.
(Nhật ký 640)

Con hãy nói cho Cha giải tội biết
rằng công cuộc này là của Cha, và
Cha đang dùng con như một dụng
cụ hèn mọn.
(Nhật ký 645)

These are hosts which have been
received by the souls for whom you
have obtained the grace of true
conversion during this Lent.
(Diary 640)

Tell the confessor that this work is
Mine and that I am using you as a
lowly instrument.
(Diary 645)

Con hãy luôn luôn trình bày cho
Cha giải tội về tất cả những điều
Cha phán dạy và truyền cho con
phải làm, nhưng con hãy thực hiện
những gì con được phép. Đừng áy
náy và đừng sợ hãi gì cả; Cha ở với
con. (Nhật ký 645)
Always tell your confessor about
everything I say to you and
command you to do, and do only
that for which you obtain
permission. Do not be upset, and
fear nothing; I am with you.
(Diary 645)

Con phải tìm kiếm ánh sáng và sức
mạnh từ chính Cuộc Thương Khó
của Cha. (Nhật ký 654) Con đừng
sợ hãi gì cả; Cha ở với con .
(Nhật ký 655)
It is in My Passion that you must
seek light and strength. (Diary
654) Fear nothing; I am with you.
(Diary 655)

Không một hành vi nào con tự ý
làm cho dù hết sức nỗ lực, mà đẹp
lòng Cha.
(Nhật ký 659)
No action undertaken on your
own, even though you put much
effort into it, pleases Me.
(Diary 659)

