
Dẫn Nhập vào Thần Học Thân Xác – Introduction to Theology of the Body 
 

Khóa học này sẽ trình bày những điểm chính cùa 129 bài 

giáo lý hằng tuần của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 

về tình yêu và phái tính.  

1. Tình Yêu thật là gì? Sự khác biệt giữa yêu thương và 

thèm muốn. 

2. Ảnh hưởng của tội lỗi trên tình yêu, và làm sao để trong 

sạch hóa tình yêu. 

3. Tự do là gì? Sự liên hệ giữa tự do và chân lý, giữa tự do 

và trách nhiệm. 

4. Mục đích và ngôn ngữ của thân xác. 

5. Ơn gọi của con người trong đời sống hôn nhân, độc thân 

hay tu trì. 

Khóa học này thích hợp cho những người trẻ đang biết yêu, 

các phụ huynh có con đang tò mò hay đang ở tuổi yêu 

thương, cho các cặp vợ chồng trẻ và đặc biệt là cho các 

giáo lý viên đang phụ trách các lớp Thêm Sức và Dự Bị 

Hôn Nhân. 

Khóa học trực tuyến trên Zoom sẽ khai giảng vào Thứ Tư 

ngày 8 thàng 12 năm 2021 từ 7 giờ đến 9 giờ tối (giờ Hou-

ston) và kết thúc vào ngày 12 tháng 1 năm 2022.  

Muốn ghi danh, bấm vào nối kết dưới đây: 

http://www.giaoly.org/vn/thtx/ 

Hoặc liên lạc ông Ngô Ban Đt. 832-387-1774, email: 

bngo23@gmail.com . 

Hướng dẫn viên: Phaolô Phạm Xuân Khôi 

This course will present the main points of 129 weekly 

catecheses of Pope St. John Paul II on human love and 

sexuality. It will be conducted in bilingual Vietnamese 

– English. 

1. What is true Love? The difference between love and 

lust. 

2. The effects of sins on love, and how to purify love. 

3. What is freedom? The relationship between freedom 

and truth, between freedom and responsibilities. 

4. The purpose and language of the body. 

5. Man's vocation in marriage, celibacy or religious 

life. 

This course is suitable for young people in love, parents 

whose children are curious about love or are at the age 

of experimenting love, for young couples and especially 

for catechists who are teaching Confirmation and Mar-

riage Preparation classes. 

This online course on Zoom will start on Wednesday, 

December 8, 2021 from 7 p.m. to 9 p.m Central time. 

and end on January 12, 2022. 

To register, please click on the link below: 

http://www.giaoly.org/vn/thtx/ 

Or contact Mr. Ban Ngo, Phone: 713-913-1917, email: 

bingo23@gmail.com . 

Facilitator: Mr. Paul Pham 
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