
     

Chính Cha sẽ bảo vệ những tâm 
hồn sùng kính Lòng Thương Xót vô 

bờ của Ta như vinh quang riêng 
của Ta suốt đời họ, nhất là trong 

giờ lâm tử. (Nhật ký 1225) 
 

Hôm nay con hãy dâng lên cho Cha 
những linh hồn luyện ngục, rồi dìm họ 
xuống vực thẳm Lòng Thương Xót của 
Cha. Hãy để những dòng Máu của Cha 

làm mát dịu những ngọn lửa đang thiêu 
đốt họ. Tất cả các linh hồn này được Cha 
hết lòng thương yêu. Họ đang đền bồi 

phép công bình của Cha. (Nhật ký 1226) 
 

Hôm nay con hãy dâng lên cho Cha 
những linh hồn đặc biệt sùng kính và tôn 
vinh Lòng Thương Xót của Cha. Những 
linh hồn này đã cảm thông cuộc Thương 
Khó và đi sâu vào tâm trí của Cha nhất. 
Họ là những bản sao sống động Trái tim 
vô cùng từ ái của Cha. Những linh hồn 

này sẽ sáng chói đặc biệt ở đời sau.  
(Nhật ký 1224) 

 



     

Linh hồn Cha đã chịu nỗi 
ngao ngán cay cực trong 

vườn Cây Dầu cũng vì những 
linh hồn nguội lạnh này. Vì 
họ mà cha đã phải kêu lên: 
“Lạy Cha, xin cất chén đắng 
này cho Con, nhưng xin đừng 
theo ý Con mà theo ý Cha.” 
Đối với họ, hy vọng cuối cùng 
để được cứu độ là chạy đến 

với Lòng Thương Xót của Cha. 
(Nhật ký 1228) 

 

Hôm nay con hãy dâng 
lên cho Cha những linh 
hồn nguội lạnh, rồi dìm 
họ xuống vực thẳm Lòng 

Thương Xót của Cha. 
Những linh hồn này đã 

gây nên thương tích 
nhức nhối nhất cho Trái 
Tim Cha. (Nhật ký 1228) 

 

Con hãy lãnh nhận mọi ân 
xá từ kho tàng Hội Thánh 
để dâng tặng cho các linh 

hồn nơi luyện ngục. Ôi, nếu 
con biết được những cực 
hình họ đang phải chịu, 
chắc con sẽ không ngừng 

cho họ những bố thí thiêng 
liêng và thay họ đền bồi 
phép công bình của Cha. 

(Nhật ký 1226) 
 



     

Hỡi con yêu dấu của Cha, 
trong những tuần lễ con 
không nhìn thấy cũng 

không cảm nghiệm được 
sự hiện diện của Cha, Cha 
còn kết hợp với con thắm 

thiết hơn cả những khi con 
được xuất thần. Sự trung 

thành và hương thơm 
nguyện cầu của con đã 

thấu đến Cha.  
(Nhật ký 1246) 

 

Và qua công cuộc Lòng 
Thương Xót, nhiều linh hồn sẽ 
đến được với Cha; nếu không 

có công cuộc này, dù ngài 
(linh mục) có ban phép giải 
tội suốt ngày đêm cho đến 
mãn đời cũng không sánh 
bằng, bởi vì như thế, cùng 
làm ngài cũng chỉ lao nhọc 
cho đến chết; trong khi qua 
công cuộc Lòng Thương Xót, 

ngài sẽ được làm việc cho đến 
tận thế. (Nhật ký 1256) 

 

Ngài là một linh mục đúng ý 
Trái Tim Cha; những nỗ lực 
của ngài rất đẹp lòng Cha. 

Con yêu dấu của Cha ơi, con 
hãy xem, thánh ý Cha phải 
được thực hiện, và điều Cha 
đã hứa với con, Cha sẽ hoàn 
thành. Qua ngài, Cha đem 
niềm an ủi đến cho các tâm 
hồn đau khổ ưu phiền. Việc 

ngài truyền bá công cuộc tôn 
sùng Lòng Thương Xót Cha 
làm Cha rất thỏa nguyện. 

(Nhật ký 1256) 



     

Hỡi con yêu dấu của Cha, 
con hãy luôn luôn là một 
con trẻ đối với những vị 
đại diện của Cha, nếu 
không, con sẽ không 
được hưởng những ơn 
ích Cha ban xuống cho 

con qua các ngài.  
(Nhật ký 1260) 

 

Hỡi con yêu dấu của Cha, 
Cha luôn ở với con. Cha đã 
ban cho con cơ hội để thực 
hành các hành vi thương 
xót mà con sẽ thực hiện 

trong đức vâng lời. Con sẽ 
đem lại cho Cha nhiều vui 
sướng nếu như tối nào con 
cũng kể cho Cha nghe nhất 

là về công tác này.  
(Nhật ký 1267) 

 

Hỡi con yêu dấu của Cha, 
khi con ra cổng, Cha đã 
gởi một minh thần đến 
để canh gác. Con hãy an 

lòng.  
(Nhật ký 1271) 

 



     

Cha rộng lượng với các 
tội nhân hơn với những 
người công chính. Vì họ, 
Cha đã từ trời xuống thế; 
vì họ, Cha đã đổ máu ra. 
Chớ gì họ đừng sợ hãi khi 
đến gần Cha; họ rất cần 
đến Lòng Thương Xót 

của Cha. (Nhật ký 1275) 
 

Linh hồn nào tín thác 
vào Lòng Thương Xót của 

Cha là linh hồn may 
phúc nhất, bởi vì chính 
Cha sẽ chăm sóc cho họ.  

(Nhật ký 1273) 
 

Hỡi con yêu dấu của Cha, con 
cho rằng mình đã viết đầy đủ 
về Lòng Thương Xót của Cha 
rồi sao? Những điều con viết 
chỉ là một giọt nước sánh với 
đại dương. Cha là Toàn Yêu 
và Toàn Thương. Không nỗi 
khốn nạn nào có thể sánh 
được hay làm cạn được lòng 
nhân lành của Cha, bởi vì khi 
được ban phát, lòng nhân 
lành của Cha lại càng tăng 

thêm. (Nhật ký 1273) 


