
     

Những ngọn lửa xót 
thương đang làm Cha 

rạo rực. Cha muốn trào 
đổ trên các linh hồn. Ôi, 
người ta sẽ làm Cha đau 
khổ biết bao nếu không 

sẳn lòng đón nhận 
những ngọn lửa xót 

thương xót ấy!  
(Nhật ký 1074) 

  
 

Cha muốn vào ngày lễ 
kính Lòng Thương Xót 

Cha, ngài hãy giảng một 
bài về Lòng Thương Xót 

khôn dò của Cha.  
(Nhật ký 1072) 

  
 

Con hãy trình bày với bề 
trên rằng Cha muốn có 

giờ chầu được tổ chức tại 
đây theo ý chỉ khẩn nài 

Lòng Thương Xót cho thế 
giới.  

(Nhật ký 1070) 
 
  
 



     

Linh hồn nào truyền bá 
việc sùng kính Lòng 

Thương Xót Cha, Cha sẽ 
bảo bọc họ suốt đời như 
mẹ hiền đối với con thơ, 

và đến giờ lâm tử của họ, 
Cha không phải làm 
thẩm phán, nhưng là 

Đấng Cứu Chuộc đầy lân 
tuất với họ.  

(Nhật ký 1075) 
  

Hỡi con yêu dấu của Cha, 
con hãy nói cho mọi người 

biết Cha là Toàn Yêu và 
Toàn Thương. Khi một linh 

hồn đến với Cha trong 
niềm tín thác, Cha sẽ ban 
tràn đầy ân sủng đến nỗi 
họ không thể nén được 

trong mình mà phải giải 
chiếu những ân sủng ấy 
cho các linh hồn khác. 

(Nhật ký 1074) 
  

Hỡi con yêu dấu của Cha, 
con hãy làm hết khả năng 
của con để truyền bá việc 
tôn thờ Lòng Thương Xót 
của Cha. Cha sẽ bù đắp 

những gì con còn thiếu sót. 
Con hãy nói cho nhân loại 
đau thương hãy sán vào 

Trái Tim đầy lân ái của Cha, 
và Cha sẽ ban tràn đầy bình 
an cho họ. (Nhật ký 1074) 

  



     

Trong giờ sau hết, linh hồn 
không còn gì để tự vệ 

ngoài Lòng Thương Xót 
của Cha. Phúc cho linh 

hồn nào khi còn sống biết 
dìm mình trong suối mạch 

xót thương, bởi vì phép 
công thẳng sẽ không đụng 
đến họ. (Nhật ký 1075) 

  
 

Mọi vật hiện hữu đều được 
bảo bọc nơi Lòng Thương 
Xót của Cha còn mật thiết 

hơn một thai nhi trong 
cung lòng mẹ. Nghi ngờ 
lòng nhân lành của Cha 

là đả thương Cha đau đớn 
biết bao! Những tội nghi 
ngờ ấy đả thương Cha tê 

tái nhất.  
(Nhật ký 1076) 

  

Bánh thánh yêu quý của 
Trái Tim Cha ơi, vì con mà 

Cha chúc lành cho thế 
giới. (Nhật ký 1078) Vì 

những ước nguyện nồng 
nhiệt của con, Cha đang 
xúc tiến việc thiết lập lễ 
kính Lòng Thương Xót 
Cha. (Nhật ký 1082) 

  
 



     

Hỡi con yêu dấu của Cha, 
hãy để trái tim con được 
no thỏa niềm vui. Cha là 

Thiên Chúa, Cha ở với 
con. Con đừng sợ hãi gì. 

Con ở trong Trái Tim Cha.  
(Nhật ký 1133) 

  
 

Cha hài lòng ngự trong 
tâm hồn con và không gì 
sẽ làm Cha ngưng ban 
các ân sủng cho con.  

(Nhật ký 1136) 
  
 

Hỡi tông đồ Lòng Thương Xót 
của Cha, con hãy công bố cho 
toàn thế giới về Lòng Thương 
Xót khôn dò của Cha. Đừng 
chán ngại trước những khó 

khăn con phải đương đầu khi 
rao truyền tình thương của 

Cha. Những khó khăn này tuy 
làm con đau khổ, nhưng hết 

sức cần thiết cho việc nên 
thánh của con và là bằng 

chứng cho thấy công cuộc này 
là của Cha. (Nhật ký 1142) 

  



     

Trước khi Cha đến như 
Thẩm Phán chí công, tiên 
vàn Cha sẽ mở rộng cánh 
cửa xót thương của Cha. 
Ai khước từ không bước 

qua cánh cửa xót 
thương, sẽ phải bước qua 
cánh cửa công bình của 

Cha.  
(Nhật ký 1146) 

  
 

Linh hồn nào kêu nài đến 
Lòng Thương Xót của Cha đều 

làm Cha sướng vui. Với 
những linh hồn ấy, Cha sẽ 

rộng bạn nhiều ơn thánh cho 
họ hơn họ kêu xin. Cha không 
thể trừng phạt ngay cả một 
tội nhân khốn nạn nhất nếu 
họ biết kêu xin Lòng Thương 
Xót Cha, ngược lại, Cha sẽ 

thánh hóa họ nơi Lòng 
Thương Xót vô cùng và khôn 

sánh của Cha. (Nhật ký 1146) 
  

Chớ gì các tội nhân cứng 
lòng nhất hãy đặt trọn 
niềm tín thác vào Lòng 
Thương Xót của Cha. Họ 
được quyền ưu tiên hơn 

những người khác khi tín 
thác vào vực thẳm 

thương xót của Cha.  
(Nhật ký 1146) 

  
 


