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A távirat wikipédiás meghatározása szerint: 

A távirat (idegen eredetű szóval telegramm) a feladótól átvett 

(felvett) szöveges üzenet, amelyet belföldi viszonylatban 

elektronikus hírközlő berendezés útján, vagy postai úton 

kézbesítenek, meghatározott időtartamon belül.  

A távirat feladója megbízhatja az üzenet közvetítőjét, hogy a 

szöveges közleménye mellett, ábráról, képről, rajzról, 

fényképről, illetve egyéb, elektronikus hírközlő berendezés 

útján továbbítható közleményéről készült másolatot a feladó 

által megjelölt címzetthez juttasson el. 

KÖZ-VETÍTETT  

áldás és misék 

SZENTMISE KÖZVETÍTESEK 

Szegedről  
minden este 6 órától 

- a közvetítésért ide kattints! - 

Urbi et Orbi pápai áldás március 27-én 

a Szent Péter-bazilika előtti üres téren,  

a világméretű koronavírus-járvány idején 

- a közvetítésért ide kattints! - 

Ferenc pápa március 27-én, pénteken imát 

vezetett és rendkívüli, teljes búcsúval járó  

Urbi et Orbi áldást adott a Szent Péter-

bazilika előtti üres téren, a világméretű 

koronavírus-járvány idején  

Isten irgalmába ajánlva  

Róma városát és  

az egész emberiséget. 

 

Ferenc pápa 18 órakor a Szent Péter-bazilika 

lépcsőin, a katekézisek szokásos helyén vezetett 

imádságot, miközben az üres Szent Péter téren 

esett az eső. Isten igéje Szent Márk 

evangéliumából (4,35–41) hangzott fel, ezt követte 

a Szentatya homíliája, amit itt, az Urbi et Orbi 

áldás és a teljes búcsú jelentéséről itt olvashat. 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent 

Gellért Szemináriumának kápolnájából 

március 29-től,  

nagyböjt 5. vasárnapjától kezdődően 

minden este 6 órától  

lesz közvetítés  

a vírusjárvány idején. 
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