Quyết tâm nên thánh mạnh mẽ này
rất đẹp lòng Cha. Cha chúc lành cho
các nỗ lực của con và sẽ ban cho con
những cơ hội để thánh hóa bản
thân. Hãy cẩn trọng đừng đánh mất
bất kỳ cơ hội nào Cha quan phòng
cho con nên thánh. (Nhật ký 1361)

Con không cảm nghiệm những đau
khổ của Cha không có nghĩa là tất cả
họ đều sống trong tình trạng ơn thánh.
Đôi lúc, Cha cho con biết tình trạng
của một số linh hồn, và Cha cho con ơn
chịu đau khổ, đơn giản vì Cha dùng
con như một khí cụ để hoán cải họ.
(Nhật ký 1357)

Con hãy nhớ khi con ra khỏi tuần tĩnh
tâm rồi, Cha sẽ xử đối với con như với
một linh hồn hoàn thiện. Cha muốn
giữ con trong bàn tay Cha như một
dụng cụ ngoan ngoãn, hoàn toàn
xứng tiện để hoàn thành các công
việc của Cha. (Nhật ký 1359)

Because you do not feel My sufferings,
it does not follow that they must all be
in the state of grace. At times, I allow
you to be aware of the condition of
certain souls, and I give you the grace
of suffering solely because I use you as
the instrument of their conversion.
(Diary 1357)

Bear in mind that when you come
out of this retreat, I shall be dealing
with you as with a perfect soul. I
want to hold you in My hand as a
pliant tool, perfectly adapted to the
completion of My works.

This firm resolution to become a
saint is extremely pleasing to Me. I
bless your efforts and will give you
opportunities to sanctify yourself. Be
watchful that you lose no
opportunity that My providence
offers you for sanctification.

(Diary 1359)

(Diary 1361)

Nếu nhỡ không thành công trong một cơ
hội nào đó, con cũng đừng mất bình an,
nhưng hãy hạ mình trước mặt Cha và
hết lòng tín thác dìm mình hoàn toàn
vào Lòng Thương Xót của Cha. Như vậy,
con sẽ được nhiều hơn mất, bởi vì ân huệ
ban cho một linh hồn khiêm tốn sẽ nhiều
hơn những gì linh hồn ấy nài xin.
(Nhật ký 1361)
If you do not succeed in taking
advantage of an opportunity, do not lose
your peace, but humble yourself
profoundly before Me and, with great
trust, immerse yourself completely in My
mercy. In this way, you gain more than
you have lost, because more favor is
granted to a humble soul than the soul
itself asks for... (Diary 1361)

Đúng, Cha biết (tay con quá
yếu đuối so với công việc như
thế). Nhưng nếu con nắm
chặt tay phải của Cha, con sẽ
thực hiện được mọi sự.
(Nhật ký 1374)
Yes, I know; but joined with
My right hand you will
accomplish everything.
(Diary 1374)

Con hãy đi mở cổng và nói
chuyện với họ thân tình như
thưa chuyện với Cha vậy.
(Nhật ký 1377)
Go and open the gate and
talk to them as sweetly as
you talk to Me.
(Diary 1377)

Đã có nhiều linh hồn được lôi kéo
đến với tình yêu Cha qua bức hình
này. Lòng Thương Xót Cha hoạt
động nơi các linh hồn qua công việc
này. (Nhật ký 1379)
Already there are many souls who
have been drawn to My love by this
image. My mercy acts in souls
through this work. (Diary 1379)

Con hãy đón nhận mọi sự Cha ban
cho con qua các bề trên với lòng biết
ơn, và như thế con sẽ làm hài lòng
Cha hơn. (Nhật ký 1381)
Accept with gratitude everything I
give you through the superiors, and
in this way you will please Me more.
(Diary 1381)

Hỡi con yêu dấu của Cha ơi, con hãy biết
khi đến với một linh hồn lúc hiệp lễ, tay
Cha đầy ắp mọi ân sủng Cha muốn trao
tặng cho linh hồn ấy. Nhưng các linh hồn
không màng đến Cha; họ để Cha lủi thủi
một mình vì bận rộn những chuyện khác.
Ôi, buồn sầu biết bao vì các linh hồn
không nhận ra Tình Yêu! Họ xử với Cha
như một vật vô hồn. (Nhật ký 1385)
Know, My child, that when I come to a
human heart in Holy Communion, My
hands are full of all kinds of graces
which I want to give to the soul. But souls
do not even pay any attention to Me; they
leave Me to Myself and busy themselves
with other things. Oh, how sad I am that
souls do not recognize Love! They treat
Me as a dead object. (Diary 1385)

Cha ước ao được kết hợp với các
linh hồn; niềm vui sướng lớn lao
của Cha là được kết hợp với các
linh hồn.
(Nhật ký 1385)
I desire to unite Myself with human
souls; My great delight is to unite
Myself with souls.
(Diary 1385)

Ôi, giá mà các tội nhân biết được
Lòng Chúa Xót của Cha, có lẽ họ
đã không hư mất quá đông như
vậy. Con hãy nói cho các tội nhân
đừng sợ đến gần bên Cha; con hãy
nói cho họ về Lòng Thương Xót vô
bờ của Cha. (Nhật ký 1396)
Oh, if sinners knew My mercy, they
would not perish in such great
numbers. Tell sinful souls not to be
afraid to approach Me; speak to
them of My great mercy. (Diary
1396)

Một linh hồn hư mất cũng làm cha
sầu não đến chết. Con hãy luôn an
ủi Cha khi con cầu nguyện cho các
tội nhân. (Nhật ký 1397)
The loss of each soul plunges Me
into mortal sadness. You always
console Me when you pray for
sinners. (Diary 1397)

Lời cầu làm thỏa lòng Cha nhất là
lời cầu cho các tội nhân ăn năn hối
cải. Con yêu dấu của Cha ơi, con
hãy biết rằng lời cầu ấy luôn được
Cha đoái nghe và chấp nhận.
(Nhật ký 1397)
The prayer most pleasing to Me is
prayer for the conversion of
sinners. Know, My child, that this
prayer is always heard and
answered. (Diary 1397)

Cha hiện diện như nhau dưới mỗi
hình bánh, thế nhưng không phải
mọi linh hồn đều đón nhận Cha với
cùng một đức tin sống động như
con, hỡi con yêu dấu của Cha, và do
đó Cha không thể hành động trong
linh hồn họ như trong linh hồn con.
(Nhật ký 1407)
I am the same under each of the
species, but not every soul receives
Me with the same living faith as you
do, My child, and therefore I cannot
act in their souls as I do in yours.
(Diary 1407)

Những gì con được nhìn thấy trong
thực tại, thì các linh hồn này được nhìn
thấy bằng đức tin. Ôi đức tin họ đẹp
lòng Cha biết bao! Con xem, mặc dù ở
đó không tỏ ra một dấu nào về sự sống
nơi Cha, nhưng trong thực tại, sự sống
ấy lại hiện diện sung mãn trong tất cả
và trong từng Bánh Thánh.
(Nhật ký 1420)
What you see in reality, these souls see
through faith. Oh, how pleasing to Me
is their great faith! You see, although
there appears to be no trace of life in
Me, in reality it is present in its fullness
in each and every Host. (Diary 1420)

