Con hãy biết khi ban cho linh hồn nào
một vị linh hướng, đối với Cha đó là một
hồng ân trọng đại. Nhiều linh hồn nài xin
Cha ơn này nhưng không phải mọi người
đều được Cha ban cho cả đâu. Từ khi Cha
ban vị linh mục này làm linh hướng cho
con, Cha đã ban cho Ngài một ánh sáng
mới để có thể dễ dàng nhận biết và hiểu
được linh hồn con (Nhật ký 1561)
Know that it is a great grace on My part
when I give a spiritual director to a soul.
Many souls ask Me for this, but it is not to
all that I grant this grace. From the
moment when I gave you this priest as
spiritual director, I endowed him with
new light so that he might easily know
and understand your soul. (Diary 1561)

Hỡi hiền thê của Ta, em luôn làm
đẹp lòng Ta bằng sự khiêm nhường
của em. Nỗi khốn nạn tồi tệ nhất
cũng không làm ta thôi kết hợp với
một linh hồn, những nơi đâu có
kiêu ngạo, ta sẽ không hiện diện ở
đó. (Nhật ký 1563)
My bride, you always please Me by
your humility. The greatest misery
does not stop Me from uniting
Myself to a soul, but where there is
pride, I am not there. (Diary 1563)

Con yêu của Cha ơi, hãy giúp Cha
cứu một người đang hấp hối. Con
hãy đọc chuỗi kinh Cha đã dạy để
cầu cho ông ấy.
(Nhật ký 1565)
My child, help Me to save a certain
dying sinner. Say the chaplet that I
have taught you for him.
(Diary 1565)

Hỡi con yêu của Cha, Cha ban thưởng
cho con theo ý hướng ngày thẳng của
con ngay lúc thực hiện hành vi. Lòng
Cha vui mừng vì con đã tưởng nghĩ đến
tình yêu Cha lúc hành động, và điều ấy
thật hiển nhiên; tức là từ việc hạ mình.
(Nhật ký 1566)
My child, I reward you for the purity of
your intention which you had at the
time when you acted. My Heart rejoiced
that you had My love under
consideration at the time you acted,
and that in so distinct a way; and even
now you still derive benefit from this;
that is, from the humiliation.
(Diary 1566)

Đúng thế hỡi con, Cha muốn con
luôn luôn có một ý hướng thật tinh
ròng ngay cả khi con làm những
công việc nhỏ mọn nhất.
(Nhật ký 1566)
Yes, My child, I want you to always
have such great purity of intention
in the very least things you
undertake.
(Diary 1566)

Phải chăng con buồn sầu vì điều
này? Dĩ nhiên con là một vị Thánh.
Chẳng bao lâu nữa chính Cha sẽ
làm cho điều ấy sáng tỏ nơi con, và
người ta cũng xưng ra chữ Thánh
ấy. (Nhật ký 1571)
Are you sad because of this? Of
course you are a saint. Soon I
Myself will make this manifest in
you, and they will pronounce the
same word, saint. (Diary 1571)

Hỡi con yêu của Cha, Cha nhắc cho con
nhớ rằng mỗi khi nghe đồng hồ điểm 3
giờ, con hãy dìm mình hoàn toàn trong
Lòng Thương Xót của Cha để thờ lạy và
tôn vinh; con hãy kêu nài quyền toàn
năng Lòng Thương Xót Cha cho toàn thế
giới, nhất là cho các tội nhân đáng
thương; vì vào giờ phút ấy, lượng tình
thương được mở ra cho mọi linh hồn.
(Nhật ký 1572)
I remind you, My child, that as often as
you hear the clock strike the third hour,
immerse yourself completely in My
mercy, adoring and glorifying it; invoke
its omnipotence for the whole world, and
particularly for poor sinners; for at that
moment mercy was opened wide for
every soul. (Diary 1572)

Trong giờ ấy, con xin được mọi sự
cho chính con và những linh hồn
được con cầu nguyện; đó là giờ ân
sủng cho toàn thế giới - Lòng Thương
Xót vinh thắng phép công thẳng.
(Nhật ký 1572)
In this hour you can obtain
everything for yourself and for
others for the asking; it was the hour
of grace for the whole world-mercy
triumphed over justice. (Diary 1572)

Hỡi con yêu của Cha, con hãy cố gắng hết
sức - miễn là bổn phận cho phép - để suy
ngắm Đường Thánh Giá trong giờ ấy; nếu
không thể suy ngắm Đường Thánh Giá, ít là
con hãy vào nhà nguyện một lúc để thờ lạy
Thánh Thể, Trái Tim đầy lân tuất của Cha;
và giả như cũng không thể vào nhà
nguyện, con hãy dìm mình vào sự cầu
nguyện ở bất cứ nơi đâu trong một lúc
ngắn ngủi. (Nhật ký 1572)
My child, try your best to make the Stations
of the Cross in this hour, provided that your
duties permit it; and if you are not able to
make the Stations of the Cross, then at least
step into the chapel for a moment and
adore, in the Blessed Sacrament, My Heart,
which is full of mercy; and should you be
unable to step into the chapel, immerse
yourself in prayer there where you happen
to be, if only for a very brief instant.
(Diary 1572)

Cha đòi mọi thụ tạo phải có lòng
tôn sùng Lòng Thương Xót của
Cha, nhưng trước tiên phải là con,
vì con đã được Cha cho hiểu biết
sâu xa về mầu nhiệm này.
(Nhật ký 1572)
I claim veneration for My mercy
from every creature, but above all
from you, since it is to you that I
have given the most profound
understanding of this mystery.
(Diary 1572)

Con yêu của Cha ơi, con hãy biết rằng
giữa Cha và con là một vực thẳm vô
cùng, một vực thẳm phân cách giữa
Đấng Tạo Hóa với thụ tạo. Nhưng vực
thẳm này được lấp đầy bằng lượng tình
thương của Cha. Cha nâng con lên với
Cha không phải vì Cha cần con, nhưng
chỉ vì lòng thương mà Cha đã ban cho
con hồng ân được kết hợp cùng Cha.
(Nhật ký 1576)
Know, My child, that between Me and
you there is a bottomless abyss, an abyss
which separates the Creator from the
creature. But this abyss is filled with My
mercy. I raise you up to Myself, not that I
have need of you, but it is solely out of
mercy that I grant you the grace of union
with Myself. (Diary 1576)

Con hãy nói cho các linh hồn đừng dựng
trong hồn họ những vật cản cho Lòng
Thương Xót của Cha đang rất muốn hoạt
động trong lòng họ. Lòng Thương Xót Cha
hoạt đông trong tất cả những tâm hồn mở
cửa cho Cha. Cả các tội nhân lẫn những
người công chính đều cần đến Lòng Thương
Xót của Cha. Ơn hối cải cũng như ơn bền đỗ
đều là những hồng ân do Lòng Thương Xót
của Cha. (Nhật ký 1577)
Tell souls not to place within their own
hearts obstacles to My mercy, which so
greatly wants to act within them. My mercy
works in all those hearts which open their
doors to it. Both the sinner and the righteous
person have need of My mercy. Conversion,
as well as perseverance, is a grace of My
mercy. (Diary 1577)

Các linh hồn đang cố gắng bước trên
đường hoàn thiện hãy kính thờ Lòng
Thương Xót của Cha cách riêng, bởi vì Cha
sẽ ban cho họ dư đầy những ân sủng tuôn
tràn từ Lòng Thương Xót của Cha. Cha
muốn các linh hồn ấy phải trổi vượt về lòng
tin thác vô bến bờ vào tình thương Cha.
Chính Cha sẽ quán xuyến việc Thánh hóa
các linh hồn ấy. (Nhật ký 1578)
Let souls who are striving for perfection
particularly adore My mercy, because the
abundance of graces which I grant them
flows from My mercy. I desire that these
souls distinguish themselves by boundless
trust in My mercy. I myself will attend to
the sanctification of such souls. I will
provide them with everything they will
need to attain sanctity. (Diary 1578)

Những ân sủng của tình thương Cha chỉ
được kín múc bằng một chiếc bình duy
nhất: đó là lòng tín thác. Linh hồn nào
càng tín thác, càng được lãnh nhận
nhiều. Những lình hồn tín thác vô hạn sẽ
là nguồn an ủi lớn lao cho Cha, bởi vì Cha
trào đổ tất cả những báu tàng cho họ.
Cha vui thỏa khi họ xin nhiều, bởi vì khát
vọng của Cha là được bạn phát nhiều,
ban phát rất nhiều. (Nhật ký 1578)
The graces of My mercy are drawn by
means of one vessel only, and that istrust. The more a soul trusts, the more it
will receive. Souls that trust boundlessly
are a great comfort to Me, because I pour
all the treasures of My graces into them. I
rejoice that they ask for much, because it
is My desire to give much, very much.
(Diary 1578)

Con hãy nhẫn nại chịu đựng. Giờ
dây các chị em khác sẽ nói về việc
phục vụ chểnh mảng của chị ấy,
còn con hãy nín lặng và đừng nói
gì về vấn đề này. (Nhật ký 1587)
Bear it patiently. Now other sisters
are going to tell about that sister's
negligent service, but you are to
keep silent and not speak about the
matter. (Diary 1587)

