
SnB – jak to działa? 
 

SnB /SMS niosący Błogosławieństwo/ to darmowa inicjatywa, zapoczątkowana 

w listopadzie 2012 roku, aby błogosławić – „gdzie się da, i jak się da”. Osoby 

pragnące otrzymywać Błogosławieństwo muszą wypełnić formularz. Może to dziwić, 

dlaczego tyle papierologii, ale jest to wymóg prawny, ponieważ bez zgody właściciela 

telefonu nie można nikogo zarzucać niechcianymi treściami. Stąd formularz z pisemną 

zgodą  

i podpisem abonenta na otrzymywanie codziennych SMSów i przestrzeganie 

regulaminu. 

 

Błogosławieństwo przychodzi o różnych porach do odbiorcy, jednak modlitwa 

za Nich i ich rodziny płynie nieustannie do Boga, a przede wszystkim kapłańskie, 

Boże błogosławieństwo wyrażone w tym małym krzyżyku. Jest on symbolem 

przyzywanej Bożej obecności nad każdym i życzeniem szczęścia na każdy dzień. 

 
Regulamin projektu SMS Niosący Błogosławieństwo 

 

SMS niosący Błogosławieństwo to niekomercyjna inicjatywa, polegającą na wysyłaniu 

kapłańskiego Błogosławieństwa, myśli świętych oraz informacji związanych z dziełami 

wspólnoty. Organizatorem i realizatorem projektu jest Ks. Karol Krukowski.  

Projekt obowiązuje wśród operatorów Polskich sieci komórkowych.  

Usługa SMS niosący Błogosławieństwo jest bezpłatna.  
Usługę można aktywować poprzez: 

USŁUGA WAŻNA 30 DNI : wysłanie SMSa o treści BŁOGOSŁAWIEŃSTWO (koszt 

smsa wg. taryfy operatora) pod numer: 697 138 308 oraz podanie swoich danych osobowych 

(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania)  opcja jest jednorazowa, w celu przedłużenia usługi 

należy wypełnić formularz i przysłać na podany adres. 

USŁUGA BEZTERMINOWA: przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego na 

adres: Ks. Karol Krukowski; Plac Kościelny 4/3; 11100 Lidzbark Warmiński z dopiskiem 

„SMS niosący Błogosławieństwo” 

Usługa 30 dniowa wygasa w momencie niedostarczenia wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego. Aktywacja następuje poprzez dołączenie numeru do bazy projektu (czas 

aktywacji do 14dni roboczych) W przypadku braku podania swoich danych osobowych 

numer nie zostanie dodany do bazy projektu. 

Usługę można dezaktywować poprzez wysłanie SMSa o treści REZYGNUJĘ i Imię i 

Nazwisko rezygnującego (koszt smsa wg. taryfy operatora) pod numer: 697 138 308. 

Dezaktywacja nastąpi w ciągu 14 dni roboczych i równoznaczna jest z usunięciem 

wszystkich danych z bazy projektu SMS niosący Błogosławieństwo. 

SMS niosący Błogosławieństwo jest wysyłany o różnych porach dnia i nocy, w zależności 

od ilości Abonentów oraz zasięgu sieci. Organizator zastrzega sobie przerwy czasowe w 

wysyłaniu SMSów. Abonentem określany jest użytkownik telefonu. Osobom mieszkającym 

poza granicami Polski, proponujemy zakup startera z polskim numerem telefonu i aktywację 

usługi. 


