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)

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)

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)

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.

Con hãy đi mở cổng và
nói chuyện với họ thân
tình như thưa chuyện với
Cha vậy.

(Nhật ký 1374)

(Nhật ký 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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

