
TƯ VẤN 
MỤC VỤ

VÀ 
GIÁO LUẬT 

VỀ 
HÔN NHÂN
GIA ĐÌNH

Đào tạo các Tư vấn viên có năng lực về Mục vụ 
và Giáo luật về Hôn nhân gia đình.

Chương trình cung cấp cho các học viên 
phương thức đồng hành và trợ giúp những 
cá nhân và gia đình có nhu cầu liên quan đến 
Tòa án hôn phối. Đặc biệt chuẩn bị cho các 
nhân sự có khả năng cộng tác trong Tòa án 
hôn phối giáo phận.

Kiến thức đào sâu về hôn nhân và tố tụng 
hôn nhân theo Giáo luật; 

Kiến thức căn bản về thần học, nhân học và 
tâm lý liên quan đến hôn nhân – gia đình; 

Thực hành phân định và tư vấn về các vụ 
việc hôn nhân muốn giải quyết nơi tòa án 
giáo phận.

Hướng dẫn của Giáo hội về Mục vụ Gia đình 
và các vấn đề luân lý và mục vụ về hôn nhân – 
gia đình (ly dị, ly thân, đồng tính, kết hợp đồng 
tính, tính dục ngoài hôn nhân, thụ tinh nhân 
tạo, xưng tội - rước lễ hoàn cảnh đặc biệt, …). 

Mục vụ tham vấn về tình yêu – hôn nhân – 
gia đình.

MỤC TIÊU TRANG BỊ 
CHO HỌC VIÊN 

1

2

Tâm lý phát triển và Giáo dục gia đình. 

3

Giáo luật về Hôn nhân. 

Những yếu tố làm vô hiệu việc kết hôn.

4

5

Những vấn đề tâm lý và bệnh lý ảnh hưởng 
trên sự ưng thuận Hôn nhân. 

6

Tố tụng nói chung. 

7

Tố tụng về hôn nhân, sự canh tân do ĐTC 
Phanxicô thực hiện về thủ tục tố tụng tuyên 
bố Hôn nhân bất thành, thực hành phân tích 
và áp dụng thực tiễn các trường hợp tranh 
tụng Hôn nhân. 
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BAN GIẢNG HUẤN

KHAI GIẢNG

TẠI VĂN PHÒNG 
HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM

25 đường số 9, Khu phố 1 
Phường Bình Thọ, Thủ Đức

Thành phố Hồ Chí Minh

hocvienconggiao@gmail.com

093 890 5015 - 096 725 7483

“Thánh Giá là tột đỉnh
       của sự khôn ngoan”. 

(x. 1Cr 1,17-25)

Đối tượng học viên
 Các linh mục, tu sĩ, giáo dân

Số lượng học viên giới hạn

Điều kiện theo học
-    Đã tốt nghiệp thần học tại Chủng viện hay một 
     Học viện Công giáo; 
-    Giấy giới thiệu của Tòa Giám Mục, của Bề 
     Trên Dòng. Khóa học cũng mở rộng cho những 
     học viên dự thính, khi kết thúc khóa học, 
     học viên sẽ nhận giấy xác nhận về từng môn 
     dự thính.

Chứng chỉ
      Chứng chỉ “Tư vấn Mục vụ và Giáo luật về 
     Hôn nhân gia đình”. Chứng chỉ này có giá trị 
     hợp lệ giúp học viên làm việc tại tòa án Hôn Phối 
       của giáo phận trong vai trò tư vấn mục vụ và 
       pháp lý. 

- Gm. Luy Nguyễn Anh Tuấn, STD.
- Lm. Giuse Đỗ Đức Dũng, D.
- Lm. Giuse Hoàng Ngọc Dũng, D. Min.
- Lm. Giuse Đoàn Xuân Linh, M.
- Lm. Phêrô Nguyễn Quốc Việt, M.
- Lm. Giuse Hà Đăng Định, M.
- Nt. Maria Trần Thị Ngọc Hương, D.
- Nt. Maria Trần Thị Tố Oanh, D.
- Nt. Maria Nguyễn Thanh Tú, D.
- Cô Biển Đức Hoàng Mai Khanh, Dr.
Giáo sư chủ nhiệm: Lm. Giuse Đỗ Đức Dũng, D.

03/01/2022

Thời gian học
Từ ngày 03/01/2022 đến 02/04/2022
07h30-11h30
Học từ thứ Hai đến thứ Sáu.


