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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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).

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)

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).

