Con hãy suy gẫm cuộc
khổ nạn của Cha để giúp
con vươn cao trên mọi
sự.
(Nhật ký 1184)

Từ mọi thương tích của
Cha, Lòng Thương Xót như
những dòng suối trào đổ
cho các linh hồn, nhưng
vết thương nơi Trái Tim Cha
là mạch nguồn thương xót
khôn cùng. Từ mạch nguồn
này, mọi ân sủng tuôn trào
cho các linh hồn.
(Nhật ký 1190)

Hỡi con yêu dấu của Cha, con
hãy biết rằng cuộc tử đạo từng
ngày âm thầm của con trong
việc hoàn toàn suy phục thánh ý
Cha dẫn đưa nhiều linh hồn đến
Thiên Đàng. Và khi thấy đau khổ
dường như vượt quá sức mình,
con hãy chiêm ngưỡng các
thương tích của Cha, và con sẽ
vượt qua được những khi khi và
xét đoán của con người.
(Nhật ký 1184)

Những ngọn lửa thương
xót nung nấu Cha. Cha
hết sức ước mong trào đổ
cho các linh hồn. Con
hãy nói cho cả thế giới về
Lòng Thương Xót của
Cha.
(Nhật ký 1190)

Hỡi con yêu dấu của Cha,
con là niềm hoan lạc của
Trái Tim Cha, thật vui sướng
khi Cha nhìn vào linh hồn
con. Cha ban xuống nhiều
ân sủng chỉ vì con. Cha trừu
lại các hình phạt cũng chỉ vì
con. Con kiềm giữ Cha
khiến Cha không thể thực
hiện các đòi hỏi của phép
công thẳng. Con trói tayCha
lại bằng tình yêu của con.
(Nhật ký 1193)

Cha ước ao trong chín
ngày này, con hãy đem
các linh hồn đến với
nguồn mạch thương xót
của Cha, để họ có thể kín
múc sức mạnh, sự bồi bổ
và bất kỳ ân sủng nào cần
thiết cho họ trong những
gian truân cuộc sống, và
đặc biệt trong giờ lâm tử.
(Nhật ký 1209)

Mỗi ngày con sẽ đem đến
cho Trái Tim cha một
nhóm các linh hồn khác
nhau, rồi dìm họ vào đại
dương thương xót của
Cha, và Cha sẽ đem tất cả
những linh hồn này vào
nhà Cha của Cha. Con sẽ
thực hiện điều này ở đời
này và cả đời sau nữa.
(Nhật ký 1209)

Trong mỗi ngày, con hãy
khẩn nài Cha của Cha,
nhân vì sức mạnh cuộc
Thương Khó bi thảm của
Cha, để xin ân sủng cho
những linh hồn này.
(Nhật ký 1209)

Hôm nay con hãy dâng
lên cho Cha toàn thể nhân
loại, cách riêng là các tội
nhân, rồi dìm họ vào đại
dương thương xót của
Cha. Như vậy con sẽ an ủi
Cha trong cơn sầu não vì
sự trầm luân của các tội
nhân đã gây ra cho Cha.
(Nhật ký 1210)

Hôm nay con hãy dâng lên
cho Cha linh hồn các linh
mục và tu sĩ, rồi dìm các
ngài vào Lòng Thương Xót
khôn dò của Cha. Chính các
vị ấy là những người đã
cho Cha nghị lực để gánh
chịu cuộc Khổ Nạn đắng
cay của Cha. Các ngài là
những dòng kênh để lượng
thương xót Cha thông trào
cho toàn thể nhân loại.
(Nhật ký 1212)

Hôm nay con hãy dâng
lên cho Cha hết thảy các
linh hồn đạo đức và trung
nghĩa, rồi dìm họ vào đại
dương thương xót của
Cha. Các linh hồn này đã
mang đến cho Cha niềm
an ủi trên Đường Thập
Giá. Chính họ là giọt ủi an
giữa đại dương cay đắng
của Cha. (Nhật ký 1214)

Hôm nay con hãy dâng lên
cho Cha những người
ngoại giáo và những người
chưa nhận biết Cha. Cha
đã tưởng nghĩ đến họ trong
cuộc Khổ Nạn cay đắng
của Cha, và nhiệt tâm sau
này của họ cũng đã an ủi
Trái Tim Cha. Con hãy dìm
họ vào đại dương thương
xót của Cha.
(Nhật ký 1216)

Hôm nay con hãy dâng lên
cho Cha linh hồn những người
lạc giáo và ly giáo, rồi dìm họ
vào trong đại dương thương
xót của Cha. Trong cuộc Khổ
Nạn cay đắng, chính họ đã xé
nát Thân Mình và Trái Tim
Cha, tức là Giáo Hội. Khi nào
họ quay về hợp nhất với Giáo
Hội, các thương tích của Cha
mới được chữa lành, và như
vậy làm dịu bớt cuộc Khổ Nạn
của Cha. (Nhật ký 1218)

Hôm nay con hãy dâng lên
cho cha những linh hồn hiền
lành khiêm nhượng và những
linh hồn thơ ấu, rồi dìm họ
trong đại dương thương xót
của Cha. Những linh hồn này
rất giống Trái Tim Cha. Họ đã
thêm nghị lực cho Cha trong
cuộc Khổ Nạn đắng cay. Cha
nhìn thấy họ như những
thiên thần dưới thể, chầu
kính trước các bàn thờ của
Cha. (Nhật ký 1220)

Cha tuôn đổ tất cả
những dòng thác hồng
ân xuống cho họ. Chỉ các
linh hồn khiêm nhượng
mới nhận được hồng ân
của Cha. Với lòng tín
nhiệm, Cha đặc biệt yêu
thích những linh hồn ấy.
(Nhật ký 1220)

