Con hãy trình bày với bề trên rằng
Cha muốn có giờ chầu được tổ
chức tại đây theo ý chỉ khẩn nài
Lòng Thương Xót cho thế giới.
(Nhật ký 1070)

Cha muốn vào ngày lễ kính Lòng
Thương Xót Cha, ngài hãy giảng
một bài về Lòng Thương Xót khôn
dò của Cha.
(Nhật ký 1072)

Tell the superior that I want
adoration to take place here for the
intention of imploring mercy for
the world. (Diary 1070)

I desire that on the Feast of My
Mercy he deliver a sermon about
My fathomless mercy.
(Diary 1072)

Những ngọn lửa xót thương đang
làm Cha rạo rực. Cha muốn trào
đổ trên các linh hồn. Ôi, người ta sẽ
làm Cha đau khổ biết bao nếu
không sẳn lòng đón nhận những
ngọn lửa xót thương xót ấy!
(Nhật ký 1074)
The flames of mercy are burning
me. I desire to pour them out
upon human souls. Oh, what
pain they cause Me when they do
not want to accept them!
(Diary 1074)

Hỡi con yêu dấu của Cha, con hãy làm
hết khả năng của con để truyền bá việc
tôn thờ Lòng Thương Xót của Cha. Cha
sẽ bù đắp những gì con còn thiếu sót.
Con hãy nói cho nhân loại đau thương
hãy sán vào Trái Tim đầy lân ái của
Cha, và Cha sẽ ban tràn đầy bình an
cho họ. (Nhật ký 1074)
My child, do whatever is within your
power to spread devotion to My
mercy. I will make up for what you
lack. Tell aching mankind to snuggle
close to My merciful Heart, and I will
fill it with peace. (Diary 1074)

Hỡi con yêu dấu của Cha, con hãy nói
cho mọi người biết Cha là Toàn Yêu và
Toàn Thương. Khi một linh hồn đến
với Cha trong niềm tín thác, Cha sẽ
ban tràn đầy ân sủng đến nỗi họ
không thể nén được trong mình mà
phải giải chiếu những ân sủng ấy cho
các linh hồn khác. (Nhật ký 1074)
My child, that I am Love and Mercy
itself. When a soul approaches Me
with trust, I fill it with such an
abundance of graces that it cannot
contain them within itself, but
radiates them to other souls.
(Diary 1074)

Linh hồn nào truyền bá việc sùng
kính Lòng Thương Xót Cha, Cha sẽ
bảo bọc họ suốt đời như mẹ hiền
đối với con thơ, và đến giờ lâm tử
của họ, Cha không phải làm thẩm
phán, nhưng là Đấng Cứu Chuộc
đầy lân tuất với họ. (Nhật ký 1075)
Souls who spread the honor of My
mercy I shield through their entire
lives as a tender mother her infant,
and at the hour of death I will not
be a Judge for them, but the
Merciful Savior. (Diary 1075)

Trong giờ sau hết, linh hồn không
còn gì để tự vệ ngoài Lòng Thương
Xót của Cha. Phúc cho linh hồn nào
khi còn sống biết dìm mình trong
suối mạch xót thương, bởi vì phép
công thẳng sẽ không đụng đến họ.
(Nhật ký 1075)
At that last hour, a soul has nothing
with which to defend itself except My
mercy. Happy is the soul that during
its lifetime immersed itself in the
Fountain of Mercy, because justice
will have no hold on it. (Diary 1075)

Mọi vật hiện hữu đều được bảo bọc
nơi Lòng Thương Xót của Cha còn
mật thiết hơn một thai nhi trong
cung lòng mẹ. Nghi ngờ lòng nhân
lành của Cha là đả thương Cha đau
đớn biết bao! Những tội nghi ngờ ấy
đả thương Cha tê tái nhất.
(Nhật ký 1076)
Everything that exists is enclosed in
the bowels of My mercy, more
deeply than an infant in its mother's
womb. How painfully distrust of My
goodness wounds Me! Sins of
distrust wound Me most painfully.
(Diary 1076)

Bánh thánh yêu quý của Trái Tim
Cha ơi, vì con mà Cha chúc lành cho
thế giới. (Nhật ký 1078) Vì những
ước nguyện nồng nhiệt của con, Cha
đang xúc tiến việc thiết lập lễ kính
Lòng Thương Xót Cha. (Nhật ký
1082)
Host, dear to My Heart, for your sake
I bless the earth. (Diary 1078)
For the sake of your ardent desires, I
am hastening the Feast of Mercy.
(Diary 1082)

Hỡi con yêu dấu của Cha, hãy để
trái tim con được no thỏa niềm vui.
Cha là Thiên Chúa, Cha ở với con.
Con đừng sợ hãi gì. Con ở trong
Trái Tim Cha.
(Nhật ký 1133)
My child, let your heart be filled
with joy. I, the Lord, am with you.
Fear nothing. You are in My heart.
(Diary 1133)

Hỡi tông đồ Lòng Thương Xót của Cha,
con hãy công bố cho toàn thế giới về
Lòng Thương Xót khôn dò của Cha. Đừng
chán ngại trước những khó khăn con
phải đương đầu khi rao truyền tình
thương của Cha. Những khó khăn này
tuy làm con đau khổ, nhưng hết sức cần
thiết cho việc nên thánh của con và là
bằng chứng cho thấy công cuộc này là
của Cha. (Nhật ký 1142)
Apostle of My mercy, proclaim to the
whole world My unfathomable mercy.
Do not be discouraged by the difficulties
you encounter in proclaiming My mercy.
These difficulties that affect you so
painfully are needed for your
sanctification and as evidence that this
work is Mine. (Diary 1142)

Cha hài lòng ngự trong tâm hồn
con và không gì sẽ làm Cha ngưng
ban các ân sủng cho con.
(Nhật ký 1136)
I am pleased to rest in your heart
and nothing will stop Me from
granting you graces.
(Diary 1136)

Chớ gì các tội nhân cứng lòng nhất
hãy đặt trọn niềm tín thác vào
Lòng Thương Xót của Cha. Họ được
quyền ưu tiên hơn những người
khác khi tín thác vào vực thẳm
thương xót của Cha.
(Nhật ký 1146)
[Let] the greatest sinners place
their trust in My mercy. They have
the right before others to trust in
the abyss of My mercy.
(Diary 1146)

Linh hồn nào kêu nài đến Lòng
Thương Xót của Cha đều làm Cha
sướng vui. Với những linh hồn ấy, Cha
sẽ rộng bạn nhiều ơn thánh cho họ
hơn họ kêu xin. Cha không thể trừng
phạt ngay cả một tội nhân khốn nạn
nhất nếu họ biết kêu xin Lòng Thương
Xót Cha, ngược lại, Cha sẽ thánh hóa
họ nơi Lòng Thương Xót vô cùng và
khôn sánh của Cha. (Nhật ký 1146)
Souls that make an appeal to My
mercy delight Me. To such souls I grant
even more graces than they ask. I
cannot punish even the greatest sinner
if he makes an appeal to My
compassion, but on the contrary, I
justify him in My unfathomable and
inscrutable mercy. (Diary 1146)

Trước khi Cha đến như Thẩm Phán
chí công, tiên vàn Cha sẽ mở rộng
cánh cửa xót thương của Cha. Ai
khước từ không bước qua cánh cửa
xót thương, sẽ phải bước qua cánh
cửa công bình của Cha.
(Nhật ký 1146)
Before I come as a just Judge, I
first open wide the door of My
mercy. He who refuses to pass
through the door of My mercy
must pass through the door of My
justice... (Diary 1146)

