Prema Papinoj odluci, 2015. godina određena je da bude Godina posvećenog života.
Predloženo je da započne početkom listopada ove godine, o obljetnici objavljivanja
Konstitucije Lumen gentium. Službeni početak bio bi obilježen svečanom misom u
Bazilici sv. Petra u Rimu, 21. studenoga ove godine, a službeni završetak 21. studenoga
2015., o 50. obljetnici objavljivanja Dekreta Perfectae caritatis.
Tri su cilja Godine posvećenog života:
Prvi je "sa zahvalnošću se spomenuti nedavne prošlosti", počevši od Drugoga
vatikanskog sabora i, 50. obljetnice koncilskoga dekreta Perfectae caritatis o obnovi
posvećenog života.
Drugi je cilj "s nadom prigrliti budućnost", sa sviješću da kriza kroz koju prolazi društvo
i sama Crkva dotiče u punini i posvećeni život. Ta se kriza ne smije shvatiti "kao
predsoblje smrti, nego kao kairos, prava prigoda za duboki rast, a s time i za nadu
potaknutu sigurnošću da posvećeni život nikada neće moći nestati iz Crkve, jer ga je
želio sam Isus kao neizostavan dio svoje Crkve".
Treći je cilj Godine posvećenog života "sa strašću živjeti sadašnjost", a to podrazumijeva
zaljubljenost, istinsko prijateljstvo, duboko zajedništvo. To je upravo ono što "čini
lijepim život tolikih muškaraca i žena koji zavjetuju evanđeoske savjete i iz bližega
slijede Krista u tom životnom staležu".
*Nacionalni susret redovnika, redovnica i Bogu posvećenih laika u Godini
posvećenog života
Na redovitom godišnjem susretu (2. lipnja 2014.) biskupa, članova Hrvatske biskupske
konferencije, s redovničkim provincijalima, članovima Hrvatske konferencije viših
redovničkih poglavara i poglavarica, koji imaju sjedište na području HBK, između
ostaloga odlučeno je da se u Godini posvećenog života održi nacionalni susret redovnika,
redovnica i Bogu posvećenih laika, kao i laika povezanih s redovničkim zajednicama
preko svjetovnih redova, u Mariji Bistrici, 14. ožujka 2015.
*Kongregacija za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, dijeleći i s
radošću prihvaćajući želju Svetoga oca Franje da 2015. godina bude Godina posvećenog
života, predložila je posebni hodogram (od 30. studenoga 2014. do 2. veljače 2016.) koji
će olakšati razmišljanja, razmjenu mišljenja, iskustvo crkvenosti, zajedničku molitvu
vezanu uz posvećeni život, koji "duboko ukorijenjen u primjere i učenja Krista
Gospodina, je dar Boga Oca njegovoj Crkvi po Duhu Svetom." (VC 1).

