Qua bức hình này, Cha sẽ
quảng phát nhiều ân
sủng cho các linh hồn. Đó
sẽ là một vật nhắc nhở về
cách yêu sách của Lòng
Thương Xót Cha, bởi vì dù
ai mạnh mẽ (163) đến
mấy, dức tin cũng chẳng
ích gì nếu thiếu việc làm
kèm theo.
(Nhật ký 742)

Linh hồn nào đọc chuỗi
kinh này sẽ được Lòng
Thương Xót Cha ấp ủ
trong suốt cuộc sống, và
nhất là trong giờ chết.
(Nhật ký 754).

Con yêu của Cha ơi, chúc
con bình an; Cha nhìn
thấy những nỗ lực của
con rất đẹp lòng Cha.
(Nhật ký 757).

Hỡi con yêu của Cha,
Cha sẽ không để con ở lại
trong cộng đoàn này quá
lâu nữa đâu. Cha cho
biết điều này để con
chuyên cần hơn nữa
trong việc lợi dụng các
ân sủng Cha ban cho
con. (Nhật ký 776).

Con sẽ không lẻ loi, bởi vì
Cha ở bên con mọi nơi
mọi lúc. Gần bên Trái Tim
Cha, con đừng sợ hãi gì.
(Nhật ký 797)

Con hãy biết rằng ánh mắt
Cha vẫn hằng lưu tâm đến
từng cái động của trái tim
con. Cha đưa con vào nơi ẩn
khuất để chính Cha có thể
biến đổi trái tim con theo
những chương trình tương
lai của Cha. Con sợ hãi gì
nào? Nếu con ở với Cha, ai
dám đông đến con?
(Nhật ký 797)

Hỡi con yêu của Cha, Cha
rất vui lòng khi con thỏ thẻ
những nỗi ưu tư của con.
Con hãy kể hết tất cả cho
Cha thật đơn sơ, theo cách
của loài người; như vậy
con sẹ đem lại cho cha
niềm vui lớn lao. Cha
thông cảm với con vì cha là
Đấng Nhân Thần.
(Nhật ký 797)

Ngôn ngữ đơn giản của
trái tim con làm Cha vui
thỏa hơn những bản Thánh
ca được viết ra để tôn vinh
Cha. Hỡi con yêu Cha ơi,
con hãy biết rằng lời con
càng đơn sơ, con càng thu
hút Cha hơn. Và giờ đây,
con hãy an tâm cạnh bên
Trái Tim Cha. (Nhật ký 797)

Hỡi con nhỏ của Cha, con
hãy an lòng. Con hãy xem,
con đâu có một mình. Trái
tim Cha vẫn dõi theo con.
(Nhật ký 798)

Con hãy đọc chuỗi kinh
(LTX) Cha dạy. (Nhật ký
810) Trong giờ chết, Ta sẽ
bảo bọc mọi linh hồn đã
đọc chuỗi kinh này như
vinh quang riêng của ta;
hoặc khi có ai khác đọc
chuỗi kinh này để cầu cho
người hấp hối , thì ân xá
cũng giống như thế.
(Nhật ký 811)

Khi chuỗi kinh này được đọc
bên giường người hấp hối,
cơn nghĩa nộ của Thiên
Chúa sẽ dịu xuống, lượng
nhân từ vô biên sẽ bao phủ
linh hồn ấy và Lòng Thương
Xót sâu thẳm dịu dàng của
Ta sẽ động lòng vì cuộc
Thương Khó bi thảm của Ta.
(Nhật ký 811)

Hỡi con yêu của Cha, con
hãy biết rằng lửa nhiệt
thành của tâm hồn con rất
đẹp lòng Cha. Con tha thiết
muốn được nên một với Cha
khi hiệp lễ thế nào, thì Cha
cũng muốn ban trót mình
cho con như vậy; và như
một phần thưởng cho lòng
nhiệt thành của con, này
con hãy tựa vào Trái Tim
Cha. (Nhật ký 826)

Ôi, Cha sẽ ban những ân
sủng trọng đại biết bao
cho những linh hồn đọc
chuỗi kinh, Lòng Thương
Xót sâu nhiệm Cha cảm
kích vì những người đọc
chuỗi kinh này. Hỡi con
yêu của Cha, con hãy ghi
chép những lời này.
(Nhật ký 848)

Con hãy nói cho toàn thế giới
về Lòng Thương Xót của Cha,
để toàn thể nhân loại nhận
biết Lòng Thương Xót vô biên
của Cha. Đó là dấu chỉ cho thời
đại cuối cùng; sau đó, sẽ là
ngày công thẳng. Trong lúc
vẫn còn thời giờ, hãy để họ đến
nương nhờ suối nguồn thương
xót của Cha; và mưu ích từ
Máu và Nước đã trào tuôn cho
họ. (Nhật ký 848)

Hỡi con yêu của Cha, Cha
đã từ trời giáng thế cho
con; Cha đã sống cho con,
Cha đã chết cho con, và
Cha đã dựng nên thiên
đàng cho con. Con yêu
Cha ơi, bây giờ không lâu
nữa đâu; con hãy an
lòng. (Nhật ký 853)

