Cha khát mong Lòng
Thương Xót Cha phải
được tôn thờ, và đó là hy
vọng sau cùng để được
cứu rỗi Cha đang ban
cho thế giới; tức là nương
nhờ vào Lòng Thương
Xót của Cha. Trái Tim
Cha vui sướng vì ngày lễ
này. (Nhật ký 998)

Hãy nghỉ ngơi đi, hỡi con
nhỏ của Cha. Cha luôn ở
với con.
(Nhật ký 1011)

Hỡi con yêu dấu của Cha, qua
việc ăn cam vì vâng lời và vì
yêu mến Cha, con làm Cha
được thỏa lòng hơn là ăn
chay và hãm mình theo ý
riêng. Một linh hồn hết lòng
yêu mến Cha phải sống và
hãy sống theo thánh ý Cha.
Cha hiểu lòng con, và Cha biết
nó sẽ không được thỏa nguyện
với điều gì khác ngoài tình
yêu Cha. (Nhật ký 1023)

Hỡi con yêu dấu của Cha,
qua việc dâng cho Cha
hành vi phục vụ ấy, con
đã làm cho Cha một
niềm vui lớn lao hơn là
con cầu nguyện thật lâu
giờ. Vì bất cứ điều gì con
làm cho người lân cận là
con làm cho chính Cha.
(Nhật ký 1029)

Cha khát, Cha khát phần
rỗi của các linh hồn. Hỡi
con yêu dấu của Cha, con
hãy giúp Cha cứu các linh
hồn. Con hãy liên kết các
đau khổ của con với cuộc
Thương Khó của Cha và
hãy dâng lên Chúa Cha
trên trời để cầu nguyện cho
các tội nhân.
(Nhật ký 1032)

Con hãy đọc chuỗi kinh
Lòng Thương Xót Chúa.
(Nhật ký 1035)

Con hãy tựa đầu vào lòng
Cha mà nghỉ ngơi. Cha sẽ
ban cho con một phần
nhỏ cuộc Thương Khó của
Cha, nhưng con đừng hãi
sợ, hãy can đảm lên, đừng
tìm thanh nhàn, nhưng
hãy chấp nhận tất cả
trong sự suy phục thánh ý
Cha.
(Nhật ký 1053)

Con hãy nằm xuống mà
nghỉ ngơi. Cha đã cho con
trải nghiệm suốt ba tiếng
đồng hồ những điều mà
Cha đã chịu trong suốt
đêm ấy.
(Nhật ký 1054)

Hỡi Bánh Thánh của Cha,
con là sự xoa dịu cho Trái
Tim chịu cực hình của
Cha.
(Nhật ký 1056)

Hỡi con yêu dấu của Trái
Tim Cha, con là niềm an
ủi duy nhất của Cha giữa
những khổ hình rợn rùng
này.
(Nhật ký 1058)

Cha khao khát niềm tín thác
từ các thụ tạo của Cha. Con
hãy khuyến khích các linh
hồn hãy hết lòng tín thác vào
Lòng Thương Xót vô bờ của
Cha. Chớ gì linh hồn yếu đuối
và tội lỗi đừng sợ đến cùng
Cha, vì nếu tội lỗi họ có hằng
hà hơn cả số cát trên thế gian
đi nữa thì tất cả đều chìm hết
trong vực thẳm tình yêu
thương xót khôn lường của
Cha. (Nhật ký 1059)

Con đừng khóc; Cha không
còn đau khổ nữa. Vì tấm
lòng tín trung con đã đồng
hành bên Cha trong hồi
thương khó và tử nạn của
Cha, cái chết của con sẽ là
một cái chết cao trọng, và
Cha sẽ ở bên con trong giờ
sau cùng ấy.
(Nhật ký 1061)

Hỡi con yêu dấu của Cha,
chúc con bình an.
(Nhật ký 1067)

Hỡi viên ngọc dấu yêu của
Trái Tim Cha, Cha thấy tình
yêu của con thật tinh ròng,
tinh ròng hơn cả tình yêu
của các thiên thần, và càng
đúng như thế bởi vì con còn
phải chiến đấu. Vì con, Cha
chúc lành cho thế giới. Cha
thấy các nỗ lực của con
làm thỏa lòng Cha và làm
Trái Tim Cha được mãn
nguyện. (Nhật ký 1061)

Con hãy nói với cha linh
hướng của con rằng Cha
kết thân với linh hồn con
thắm thiết như thế bởi vì
con không lấy làm của
riêng các ân huệ Cha ban,
và do đó, Cha trào đổ mọi
ân sủng xuống cho linh
hồn con, bởi Cha biết con sẽ
không giữ lại cho riêng
con. (Nhật ký 1069)

