
     

Có ai biết gì về ngày lễ này đâu? 
Chẳng một ai biết cả! Ngay cả 

những người lẽ ra phải rao giảng 
và dạy dỗ người khác về Lòng 

Thương Xót của Cha thì chính họ 
cũng chẳng biết gì. (Nhật ký 341) 

 
And who knows anything about 

this feast? No one! Even those who 
should be proclaiming My mercy 

and teaching people about it often 
do not know about it themselves. 

(Diary 341) 
 

Con yêu của Cha ơi, trái tim con là 
nơi nghỉ ngơi của Cha, là niềm vui 
của Cha. Cha tìm được nơi đó tất 
cả những gì mà Cha đã bị quá 

nhiều linh hồn chối từ.  
(Nhật ký 339) 

 
My child, your heart is My repose; 

it is My delight. I find in it 
everything that is refused Me by so 

many souls. Tell this to My 
representative. (Diary 339) 

 

Con hãy nguyện gẫm về mầu nhiệm 
Nhập Thể. Mặc dù sự cao cả của Cha 
vượt mọi trí hiểu, nhưng Cha chỉ kết 

thân với những người bé nhỏ mà 
thôi. Cha đòi buộc con phải có tinh 

thần thơ ấu. (Nhật ký 332) 
 

Meditate on the mystery of the 
Incarnation. Although My greatness 

is beyond understanding, I 
commune only with those who are 
little. I demand of you a childlike 

spirit. (Diary 332) 
 



     

Con là nơi ở vui thích của 
Cha. Thần Khí Cha cư ngụ 

nơi con.  
(Nhật ký 346) 

 
You are My delightful 

dwelling place; My Spirit 
rests in you.  
(Diary 346) 

 

Con hãy làm một tuần cửu nhật 
theo ý Đức Thánh Cha. Việc làm 

gồm ba mươi ba lời than thở, tức là 
lời cầu xin bằng nhiều lần đọc lời 
kinh ngắn mà Cha đã dạy con để 

kinh Lòng Thương Xót Cha.  
(Nhật ký 341) 

 
Make a novena for the Holy 

Father's intention. It should consist 
of thirty-three acts; that is, 

repetition that many times of the 
short prayer-which I have taught 

you-to The Divine Mercy.  
(Diary 341) 

 

Cha muốn bức hình phải được làm 
phép trọng thể vào Chúa Nhật sau 
lễ Phục Sinh và tôn kính công khai, 
ngõ hầu mọi linh hồn đều có thể 

biết về điều ấy. (Nhật ký 341) 
 

That is why I want the image to be 
solemnly blessed on the first 

Sunday after Easter, and I want it 
to be venerated publicly so that 
every soul may know about it. 

(Diary 341) 
 



     

Cha vẫn chờ đợi để chia sẻ với con 
những đau khổ của Cha, bởi vì ai có 
thể cảm thông những đau khổ của 

Cha cho bằng hôn thê của Cha? 
(Nhật ký 348) 

 
I have been waiting to share My 
suffering with you, for who can 

understand My suffering better than 
My spouse? (Diary 348) 

 

Cha ước mong tất cả các con có 
nhiều đức tin hơn nữa trong giây 

phút hiện tại. Niềm vui của Cha thật 
lớn lao biết bao vì sự trung thành 

của hiền thê Cha trong những điều 
nhỏ mọn. (Nhật ký 352) 

 
I desire that you would all have more 
faith at the present time. How great 
is My joy at the faithfulness of My 

spouse in the smallest things.  
(Diary 352) 

Tất cả những điều con nói về Lòng 
Thương Xót của Cha đều đúng. Ngôn 

ngữ không có lối diễn tả nào xứng 
hợp để tán dương lòng nhân lành 

của Cha. (Nhật ký 359) 
 

Everything that you say about My 
goodness is true; language has no 
adequate expression to extol My 

goodness. (Diary 359) 
 



     

Chính Cha là người hướng dẫn. 
Cha đã, đang và sẽ là người hướng 
dẫn của con. Vì con đã xin một sự 

trợ giúp hữu hình, nên Cha đã 
chọn và ban cho con một vị linh 
hướng trước cả khi con ngỏ lời, vì 

công việc của Cha cần phải có một 
người như thế. (Nhật ký 362) 

 
I myself am your director; I was, I 
am, and I will be. And since you 

asked for visible help, I chose and 
gave you a director even before 

you had asked, for My work 
required this. (Diary 362) 

 

Con hãy biết rằng những lầm lỗi 
con phạm đến ngài đều làm tổn 
thương Trái Tim Cha. Nhất là con 
hãy đề phòng với thói thỏa lòng 

theo ý riêng. Cho dù việc nhỏ mọn 
nhất cũng phải có dấu ấn vâng lời. 

(Nhật ký 362) 
 

Know that the faults you commit 
against him wound My Heart. Be 
especially on your guard against 
self-willfulness; even the smallest 

thing should bear the seal of 
obedience. (Diary 362) 

Cha đã ban ơn con xin cho linh hồn 
kia, nhưng không phải vì việc hãm 

mình con tự ý thực hiện; đúng hơn chỉ 
vì con đã thực hiện hành vi vâng lời 

trọn hảo đối với đại diện của Cha nên 
Cha đã ban ơn này cho linh hồn mà 
con đã can thiệp và khấn xin Lòng 
Thương Xót Cha. (Nhật ký 365). 

 

I have granted the grace you asked for 
on behalf of that soul, but not because 

of the mortification you chose for 
yourself. Rather, it was because of your 

act of complete obedience to My 
representative that I granted this grace 
to that soul for whom you interceded 

and begged mercy. (Diary 365) 



     

Ôi, các linh hồn hững hờ biết bao trước 
lòng nhân lành bao la dường ấy, trước 

quá nhiều bằng chứng yêu thương 
dường ấy. Trái tim Cha phải uống toàn 
những vô ân và lãnh đạm của các linh 
hồn sống trên trần gian. Họ dành nhiều 
thời gian cho mọi thứ nhưng lại không 
có thời giờ đến với Cha để lãnh nhận 

các ơn thánh. (Nhật ký 367) 
 

Oh, how indifferent are souls to so 
much goodness, to so many proofs of 

love! My Heart drinks only of the 
ingratitude and forgetfulness of souls 
living in the world. They have time for 
everything, but they have no time to 
come to Me for graces. (Diary 367) 

Trái tim Cha tuôn trào tình thương xót lớn 
lao cho các linh hồn, nhất là các tội nhân 
khốn cùng. Ước chi họ có thể hiểu được 

Cha là hiền phụ nhân lành của họ. Vì họ, 
Máu và Nước từ trái tim Cha trào đổ như 
một nguồn nước tuôn tràn Lòng Thương 
Xót. Vì họ, Cha ẩn ngự trong nhà chầu 
như Quân Vương từ ái. (Nhật ký 367). 

 

Heart overflows with great mercy for 
souls, and especially for poor sinners. If 
only they could understand that I am 
the best of Fathers to them and that it 
is for them that the Blood and Water 

flowed from My Heart as from a fount 
overflowing with mercy. For them I 
dwell in the tabernacle as King of 

Mercy. (Diary 367) 

Cha ước ao ban phát những ân 
sủng của Cha cho các linh hồn, 

nhưng họ không thèm đón nhận. 
Con hãy thường xuyên đến với Cha 
hết sức có thể được, và lãnh nhận 

những ơn thánh mà họ không 
màng tới. Như vậy, con sẽ an ủi 

trái tim Cha. (Nhật ký 367) 
 

I desire to bestow My graces upon 
souls, but they do not want to 

accept them. You, at least, come to 
Me as often as possible and take 
these graces they do not want to 

accept. In this way you will console 
My Heart. (Diary 367) 

 


