
     

Thánh ý Cha vẫn chưa 
được hoàn thành nơi 

con; con còn phải chịu 
nhiều đau khổ, tuy vậy, 
Cha ở với con; đừng sợ 

hãi.  
(Nhật ký 675) 

  
 

Niềm an bình nội tâm 
con đang được hưởng là 

một hồng ân.  
(Nhật ký 674) 

  
 

Hỡi con yêu của Cha, đau 
khổ sẽ là dấu chỉ cho con 
biết rằng Cha ở bên con. 
(Nhật ký 669) Con đang 

định đi đâu ?  
(Nhật ký 673) 

  
 



     

Cha ước ao toàn thể thế 
giới đều biết đến Lòng 

Thương Xót vô cùng của 
Cha. Cha khát khao ban 
trào tràn những ân sủng 
khôn lường cho những 
linh hồn tín thác vào 
Lòng Thương Xót của 

Cha.  
(Nhật ký 687) 

  

Các linh mục hãy giới thiệu 
chuỗi kinh ấy cho các tội 
nhân như niềm trông cậy 
sau cùng cho ơn cứu rỗi. 
Một tội nhân dù chai đá 

cứng lòng cách mấy, 
nhưng nếu đọc chuỗi kinh 
này, dù chỉ 1 lần duy nhất 

mà thôi, cũng sẽ nhận được 
ơn Thánh, do lòng ân tuất 

vô cùng của Cha.  
(Nhật ký 687) 

 

Con hãy đọc không 
ngừng chuỗi kinh mà 

Cha đã dạy cho con. Bất 
cứ ai đọc chuỗi kinh này 

sẽ nhận được Lòng 
Thương Xót bao la trong 

giờ lâm tử.  
(Nhật ký 687) 

  
 



     

Giờ của con chưa đến, con 
sẽ làm chứng nhân cho 

Lòng Thương Xót vô cùng 
của Cha. Trong quyển 

sách này có ghi danh tánh 
những linh hồn đã làm 
vinh danh Lòng Thương 

Xót của Cha.  
(Nhật ký 689) 

  
 

Lời cầu nguyện của con 
rất đẹp lòng Cha.  

(Nhật ký 691)  
Hỡi con nhỏ, Cha chỉ thêm 
một ít giọt vào chén của 
con nữa thôi, không lâu 

nữa đâu.  
(Nhật ký 694) 

  
 

Hỡi con yêu của Cha, con 
hãy nói cho cả thế giới biết 
về Lòng Thương Xót khôn 

lường của Cha.  
(Nhật ký 699) 

  
 



     

Cha ước mong đại lễ 
kính Lòng Thương Xót 

Cha trở thành chỗ nương 
náu và trú ẩn cho mọi 

linh hồn, nhất là các tội 
nhân đáng thương. 
Trong ngày hôm ấy, 
lượng thương xót dịu 

hiền thẳm sâu của Cha 
sẽ được khai mở.  
(Nhật ký 699) 

  

Cha trào đổ cả một đại 
dương ân sủng xuống cho 
các linh hồn tìm đền với 
nguồn mạch xót thương 
của Cha. Người nào xưng 
tội và chịu rễ sẽ được lãnh 
nhận hồng ân thứ tha mọi 
tội lỗi và mọi hình phạt. 
Ngày hôm ấy, mọi chốt 

ngăn những ngườn thác ân 
sủng đều được tháo mở. 

(Nhật ký 699) 
 

  

Đừng linh hồn nào sợ 
đến bên Cha, cho dù tội 
lỗi họ có đỏ thắm như 
điều. Lòng nhân ái của 
Cha bao la đến nỗi cho 
đến đời đời, không một 
trí năng nào, dù nhân 
loại hay thiên thần, có 

thể dò thấu được.  
(Nhật ký 699) 

  
 



     

Giờ đây, Cha biết con yêu 
mến Cha không phải vì 
những ân sủng hay ân 
huệ, nhưng vì đối với 
con, Thánh ý Cha con 

quý hơn cả mạng sống. 
Chính vì vậy, Cha kết hợp 
với con nồng thắm hơn 
với các thụ tạo khác. 

(Nhật ký 707) 
  

Đại lễ kính Lòng Thương 
Xót của Cha phát xuất từ 

tình dịu dàng sâu thẳm của 
Cha. Cha mong ước Đại lễ 
ấy phải được cử hành trọng 

thể vào Chủ nhật sau lễ 
Phục Sinh. Nhân loại sẽ 
không được bình an cho 
đến khi nào trở về với 

nguồn mạch thương xót 
của Cha. (Nhật ký 699) 

  

Tất cả những gì đang 
hiện hữu đều xuất phát 
từ lòng thương yêu sâu 
thẳm rất dịu dàng của 
Cha. Mọi linh hồn mật 
thiết với Cha sẽ được 

chiêm ngắm tình yêu và 
lòng thương của Cha cho 

đến muôn đời.  
(Nhật ký 699) 

  


