Hỡi con yêu dấu của Cha, qua việc kiên
nhẫn suy phục Thánh Ý Cha, con đem
về cho Cha vinh quang nhiều nhất và
đạt được công trạng nhiều hơn bất kỳ
việc chay tịnh hãm mình nào khác.
(Nhật ký 904)
My child, you give Me most glory by
patiently submitting to My will, and
you win for yourself greater merit than
that which any fast or mortification
could ever gain for you. (Diary 904)

Con yêu dấu của Cha ơi, con hãy biết
rằng nếu con suy phục Thánh Ý Cha,
con sẽ kín múc được niềm hoan lạc
đặc biệt cho chính con. Hy sinh này
đẹp lòng cha và tràn đầy ngọt ngào.
Cha hết sức thỏa nguyện; và trong đó
có một sức mạnh. (Nhật ký 904)
Know, My child, that if you submit
your will to Mine, you draw upon
yourself My special delight. This
sacrifice is pleasing to Me and full of
sweetness. I take great pleasure in it;
there is power in it.
(Diary 904)

Hỡi Bánh Thánh đẹp lòng Cha, hỡi con
yêu dấu của Cha, con hãy biết rằng cả
Ba Ngôi Thiên Chúa đều tìm được niềm
hoan lạc nơi con, bởi vì con sống hoàn
toàn bằng thánh ý Thiên Chúa. Không
của lễ hy sinh nào có thể sánh được với
điều này. (Nhật ký 955)
Host pleasing to My Father, know, My
child, that the entire Holy Trinity finds
Its special delight in you, because you
live exclusively by the will of God. No
sacrifice can compare with this.
(Diary 955)

Đúng vậy thật, đối với Cha, ban
nhiều cho một linh hồn thì dễ hơn
là ban ít, nhưng mỗi ơn hoán cải
ban cho một linh hồn tội nhân đều
đòi hỏi phải có hy sinh.
(Nhật ký 961)

Đúng vậy thật, đối với Cha, ban
nhiều cho một linh hồn thì dễ hơn
là ban ít, nhưng mỗi ơn hoán cải
ban cho một linh hồn tội nhân đều
đòi hỏi phải có hy sinh.
(Nhật ký 961)

That is so, it is less difficult for Me
to grant a soul much rather than a
little, but every conversion of a
sinful soul demands sacrifice.
(Diary 961)
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to grant a soul much rather than a
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sinful soul demands sacrifice.
(Diary 961)

Các linh hồn vẫn cứ hư mất mặc
dù đã có cuộc Khổ Nạn cay đắng
của Cha. Cha ban cho họ niềm hy
vọng sau cùng về phẫn rỗi; đó là
ngày lễ kính Lòng Thương Xót của
Cha. Nếu họ không sùng kính Lòng
Thương Xót Cha, họ sẽ phải hư mất
muôn đời. (Nhật ký 965)
Souls perish in spite of My bitter
Passion. I am giving them the last
hope of salvation; that is, the Feast
of My Mercy. If they will not adore
My mercy, they will perish for all
eternity. (Diary 965)

Con hãy nói cho các linh hồn biết về
Lòng Thương Xót vô bờ của Cha, bởi
vì ngày khủng khiếp, ngày của phép
công thẳng của Cha đã cận kề.
(Nhật ký 965)
Tell souls about this great mercy of
Mine, because the awful day, the
day of My justice, is near.
(Diary 965)

Hỡi con yêu dấu của Cha, đã đến lúc
con phải hành động; Cha ở với con.
Những bách hại và đau khổ lớn lao
đang chờ đợi con, nhưng con sẽ được
an ủi khi nghĩ rằng nhiều linh hồn sẽ
được cứu vớt và thánh hóa nhờ công
việc này. (Nhật ký 966)
My child, it is time for you to take
action; I am with you. Great
persecutions and sufferings are in
store for you, but be comforted by
the thought that many souls will be
saved and sanctified by this work.
(Diary 966)

Cha mượn môi miệng người bạn tri kỷ
của Cha để nói với con và trấn an con.
Con hãy vâng theo những chỉ dẫn ấy cho
đến khi con lìa đời. Cha không thể hài
lòng nếu như con không vâng theo
những chỉ dẫn ấy. Con hãy biết rằng cha
đã đặt ngài giữa Cha và linh hồn con.
Cha làm như thế để con được bình an và
khỏi bị sai lầm. (Nhật ký 967)
I have borrowed the lips of the friend of
My Heart in order to speak to you and
reassure you. You are to observe these
directions until your death. It would not
please Me at all if you were to disobey
these directions. Know that it is I who
have placed him between Myself and
your soul. I am doing this to set you at
peace and so that you may not err.
(Diary 967)

Bởi vì Cha đã đặt con dưới sự chăm sóc
đặc biệt của vị linh mục này, nên con
không buộc phải trình bày cặn kẽ với các
bề trên của con về mối tương giao giữa
Cha với con. Trong tất cả những vấn đề
khác, con hãy sống như một trẻ thơ với
các bề trên, nhưng bất cứ những gì Cha
thực hiện trong nơi sâu thẳm linh hồn
con, con hãy thành thật chỉ nói với các vị
linh mục này mà thôi. (Nhật ký 968)
Since I have placed you in this priest's
special care, you are thus exempted from
giving a detailed account to your
superiors concerning My relationship
with you. In all other matters, be as a
child with your superiors, but whatever I
do in the depths of your soul is to be told,
with all frankness, only to the priests.
(Diary 968)

Hỡi con yêu dấu của Cha, mọi sự
hiện hữu (được Thiên Chúa bao
phủ linh hồn khi đến trước Thánh
Thể) là của con. Con hãy biết điều
này, giờ đây con đang được nếm
hưởng những gì mà các linh hồn
khác trong cõi đời đời mới được
hưởng. (Nhật ký 969)
My child, all that exists is yours.
Know this, My child, that you are
already tasting now what other
souls will obtain only in eternity.
(Diary 969)

Con hãy cầu nguyện để các linh hồn
không phải sợ hãi khi đến với tòa án
xót thương của Cha. Con đừng chán
ngại cầu nguyện cho các tội nhân.
Con biết linh hồn họ thực sự là gánh
nặng thế nào đối với Trái Tim Cha.
Hãy làm nguôi cơn sầu thảm đến chết
cho Cha đi; hãy phân phát Lòng
Thương Xót của Cha đi. (Nhật ký 975).
for souls that they be not afraid to
approach the tribunal of My mercy.
Do not grow weary of praying for
sinners. You know what a burden their
souls are to My Heart. Relieve My
deathly sorrow; dispense My mercy.
(Diary 975)

Con hãy vâng lời vị linh hướng của con
trong mọi sự; lời ngài là thánh ý Cha.
Con hãy thâm tín sâu xa trong lòng
rằng chính Cha nói qua môi miệng
ngài, và Cha muốn con hãy giải bày
tình trạng linh hồn con cho ngài với
một tinh thần đơn sơ chân tình như
con vẫn làm với Cha. (Nhật ký 979)
Be obedient to your director in
everything; his word is My will. Be
certain in the depths of your soul that
it is I who am speaking through his
lips, and I desire that you reveal the
state of your soul to him with the same
simplicity and candor as you have with
Me. (Diary 979)

Con yêu dấu của Cha ơi, Cha
lập lại cho con đây: con hãy
biết rằng lời ngài chính là ý
muốn của Cha về con.
(Nhật ký 979)

Bánh thánh dấu yêu của Cha ơi,
con hãy cầu nguyện cho các linh
mục, nhất là trong thời gian mùa
gặt này. Trai Tim Cha thỏa lòng với
con, và vì con, Cha đang chúc lành
cho thế giới. (Nhật ký 980).

I say it again, My child: know
that his word is My will for
you. (Diary 979)

My loving host, pray for priests,
especially during this time of
harvest. My Heart is pleased with
you, and for your sake I am
blessing the earth. (Diary 980)

