
     

Cha đang nói với họ qua sự ray rứt của 
lương tâm họ, qua những thất bại và 
đau thương của họ, qua những cơn 

giông tố, và qua tiếng nói của Giáo Hội. 
Nhưng nếu họ cứ lãng phí các hồng ân 

của Cha, Cha sẽ thịnh nộ với họ, bỏ 
mặc họ với những hậu quả họ muốn.  

(Nhật ký 1728) 
I am speaking to them through their 
remorse of conscience, through their 

failures and sufferings, through 
thunderstorms, through the voice of 
the Church. And if they bring all My 
graces to naught, I begin to be angry 
with them, leaving them alone and 

giving them what they want.  
(Diary 1728) 

Con hãy cho các tội nhân biết rằng không 
ai có thể thoát khỏi tay Cha; nếu họ trốn 
tránh Trái Tim nhân hậu của Cha, họ sẽ 
sa vào bàn tay công thẳng của Cha. Con 

hãy cho các tội nhân biết Cha lúc nào 
cũng mong chờ, lúc nào cũng lắng nghe 
nhịp đập của trái tim họ… Khi nào nó sẽ 
đập nhịp vì Cha đây?  (Nhật ký 1728) 

Tell sinners that no one shall escape My  
 

Hand; if they run away from My 
Merciful Heart, they will fall into My Just 

Hands. Tell sinners that I am always 
waiting for them, that I listen intently to 
the beating of their heart... when will it 

beat for Me? (Diary 1728) 

Với lòng nhân lành, Cha bám sát 
các tội nhân trên mọi nẻo đường 
họ đi, và Trái Tim Cha hớn hở vui 
mừng khi họ trở về bên Cha. Cha 
quên bẵng nỗi cay cực họ đã gây 
ra cho Trái Tim Cha và Cha vui 

mừng vì họ trở về.  (Nhật ký 1728) 
 

With My mercy, I pursue sinners 
along all their paths, and My 

Heart rejoices when they return to 
Me. I forget the bitterness with 
which they fed My Heart and 

rejoice at their return. (Diary 1728) 



     

Cha chính là khối toàn thương đối 
với linh hồn sám hối. Sự xấu xa tày 
đình của một linh hồn cũng không 
làm Cha nổi cơn thịnh nộ; trái lại, 
Trái Tim Cha động lòng xót thương 

họ hết mình.  (Nhật ký 1739) 
 

I am mercy itself for the contrite 
soul. A soul's greatest wretchedness 
does not enkindle Me with wrath; 

but rather, My Heart is moved 
towards it with great mercy.  

(Diary 1739) 
 

Cha dành cho nước Ba Lan một 
tình yêu đặc biệt, và nếu đất nước 
này vâng theo thánh ý Cha. Cha sẽ 
nâng nó lên đến chỗ uy quyền và 
thánh thiện. Từ đó sẽ phát ra một 
tia lửa chuẩn bị thế gian cho Cha 
đến lần sau hết.  (Nhật ký 1732) 

 
I bear a special love for Poland, 
and if she will be obedient to My 
will, I will exalt her in might and 

holiness. From her will come forth 
the spark that will prepare the 

world for My final coming.  
(Diary 1732) 

 

Con hãy đọc chuỗi kinh Cha đã dạy 
con thì cơn bão sẽ ngừng. Nhờ 

chuỗi kinh, con sẽ có được mọi sự, 
nếu những điều con xin phù hợp 
với thánh ý Cha.  (Nhật ký 1731) 

 
Say the chaplet I have taught you, 
and the storm will cease. Through 

the chaplet you will obtain 
everything, if what you ask for is 
compatible with My will. (Diary 

1731) 
 



     

Con đừng sợ hãi gì. Những điều 
người khác không được ban, thì con 
đã được. Những ân sủng các linh 
hồn khác không được nhìn thấy, 

ngay từ xa đi nữa, thì mỗi ngày vẫn 
nuôi dưỡng con, như bánh hằng 

ngày.  (Nhật ký 1753) 
 

Fear nothing. What has been 
forbidden to others has been given to 
you. The graces that are not given to 
other souls to discern, not even from 
a distance, nourish you every day, 
like the daily bread. (Diary 1753) 

 

Hỡi con yêu của Cha, con hãy nghĩ xem 
trái tim con được những lời khấn ràng 
buộc với Đấng nào. Trước khi tạo dựng 
thế giới, Cha đã yêu thương con bằng 
một tình yêu mà hôm nay trái tim con 
đang được hoan hưởng, và theo dòng 
thế kỷ, tình yêu Cha vẫn không bao giờ 

đổi thay.  (Nhật ký 1754) 
 

Consider, My child, Who it is to whom 
your heart is so closely united by the 

vows. Before I made the world, I loved 
you with the love your heart is 

experiencing today and, throughout the 
centuries, My love will never change. 

(Diary 1754) 

Hôm nay, con hãy đọc chương 
15 Phúc Âm Gioan. Cha muốn 

con đọc thật chậm rãi.   
(Nhật ký 1757) 

 
Today, you will read chapter 
fifteen of the Gospel of Saint 

John. I want you to read it very 
slowly.  

(Diary 1757) 
 



     

Hỡi con yêu của Cha, con hãy nghĩ đến 
đời sống của Thiên Chúa được tỏ hiện 

trong Giáo Hội vì phần rỗi và ơn thánh 
hóa cho linh hồn con. Con hãy xét đến 
ích lợi con được hưởng nhờ từ những 

kho tang ân sủng này, từ những nỗ lực 
của tình yêu Cha.  (Nhật ký 1758) 

 
My child, consider the life of God 

which is found in the Church for the 
salvation and the sanctification of your 
soul. Consider the use that you make of 

these treasures of grace, of these 
efforts of My love. (Diary 1758) 

 

Hỡi con yêu của Cha, Cha muốn dạy 
con về cuộc chiến thiêng liêng. Con 
đừng bao giờ tin tưởng bản thân, 

nhưng hãy hoàn toàn phó mình cho 
thánh ý Cha. Trong cô độc, tăm tối, và 
nghi oan muôn hình nghìn trạng, con 
hãy đến nương nhờ nơi Cha và vị linh 

hưởng của con. Ngài sẽ luôn luôn nhân 
danh Cha mà giải đáp cho con.   

(Nhật ký 1760) 
My child, I want to teach you about 

spiritual warfare. Never trust in 
yourself, but abandon yourself totally 
to My will. In desolation, darkness and 
various doubts, have recourse to Me 
and to your spiritual director. He will 

always answer you in My name.  
(Diary 1760) 

Con đừng mặc cả với cám dỗ, nhưng hãy 
lập tức khóa chặt con vào Trái Tim Cha, 
và ngay từ đầu, hãy sớm tố giác chước 
cám dỗ ấy với cha giải tội. Con hãy đặt 
tính tự ái cua con vào chỗ rốt bét, để nó 
không làm hoen ố các hành động của 

con. Con hãy hết lòng nhẫn nại mà chịu 
đựng bản thân. Đừng lơ là với các việc 
hãm mình hệ trọng.  (Nhật ký 1760) 

 

Do not bargain with any temptation; lock 
yourself immediately in My Heart and, 

at the first opportunity, reveal the 
temptation to the confessor. Put your 

self-love in the last place, so that it does 
not taint your deeds. Bear with yourself 

with great patience. Do not neglect 
interior mortifications. (Diary 1760) 



     

Đừng hỏi ý kiến ai, ngoài cha giải tội 
của con; hãy thành thực và đơn sơ 
như một con trẻ đối với ngài. Đừng 
để mình bị chán nản vì tính vong ân. 
Đừng tò mò xét nét những đường 

nẻo Cha dẫn con đi.  (Nhật ký 1760) 
 

Do not ask everyone's opinion, but 
only the opinion of your confessor; 
be as frank and simple as a child 

with him. Do not become 
discouraged by ingratitude. Do not 
examine with curiosity the roads 

down which I lead you. (Diary 1760) 
 

Con hãy trung thành giữ luật hết 
sức có thể. Nếu có ai làm con phiền 
khổ, con hãy nghĩ đến những điều 
tốt lành con có thể làm cho người 
đã gây khổ cho con. Đừng thổ lộ 

các cảm xúc của con. Hãy im lặng 
khi bị quở trách.  (Nhật ký 1760) 

 
Observe the rule as faithfully as 
you can. If someone causes you 

trouble, think what good you can 
do for the person who caused 
you to suffer. Do not pour out 

your feelings. Be silent when you 
are rebuked. (Diary 1760) 

 

Luôn luôn đoán ý lành cho các ý 
kiến của bề trên và cha giải tội của 

con. Con hãy tránh xa những 
người hay xầm xì như dịch tể. Con 
hãy để mọi người hành xử như họ 
muốn; còn con hãy hành xử như 

Cha muốn về con.  (Nhật ký 1760) 
 

Always justify to yourself the 
opinions of your superiors and of 
your confessor. Shun murmurers 
like a plague. Let all act as they 

like; you are to act as I want you to. 
(Diary 1760) 

 


