Książkę należy postrzegać jako dzieło sytuujące się w eklezjalnym nurcie kultu świętych,
zalecanego przez Urząd Nauczycielski, który jako stróż objawienia i całego depositum fidei, promuje wynoszenie zasługujących na to osób na ołtarze i ciągle usprawnia procedury prowadzące do beatyfikacji i kanonizacji. Zachęca także wspólnoty lokalne do zachowania od zapomnienia i do ukazywania wspólnocie wierzących i światu tych wiernych,
którzy za życia odznaczali się heroicznością cnót lub ponieśli dobrowolne męczeństwo
za wiarę i stawia ich jako wzór do naśladowania. Nadto – szczególnie za naszych dni
– tenże Urząd Nauczycielski zwraca uwagę na to, by oprócz sławy świętości życia lub
sławy męczeństwa, wykazywano eklezjalny walor i aktualność przesłania, czyli pożytek duchowy, jaki wyniesienie konkretnego Sługi Bożego do chwały ołtarzy przyniesie
wspólnocie eklezjalnej. Chodzi bowiem o oddziaływanie apostolskie beatyfikacji i kanonizacji oraz o wpływ przykładu życia błogosławionych i świętych na życie wierzących.
Usilnie prosił o to św. Jan Paweł II, który w liście apostolskim Novo Millennio Ineunte
polecił, aby z nadejściem trzeciego tysiąclecia wszystkie programy duszpasterskie były
podporządkowane nie czemu innemu, ale właśnie pedagogice świętości.
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Pozycja jest pierwszym, jak się zdaje, całościowym opracowaniem biografii ks. Stanisława Streicha. Autor opiera się na źródłach pochodzących z kilku
archiwów, na wspomnieniach oraz przedwojennych materiałach prasowych. Poprawnie, konsekwentnie i logicznie konstruuje przypisy. Tekst opatrzony został
licznymi fotografiami, co sprawia, że choć opracowanie ma charakter naukowy,
ma szansę trafić także do przeciętnego czytelnika, potencjalnie zainteresowanego postacią Sługi Bożego i stać się cenną pozycja popularyzującą tę postać.
Na podkreślenie zasługuje to, że ks. Wojciech Mueller dzięki temu, że ma wgląd
w akta procesu beatyfikacyjnego ks. Streicha oraz jest przygotowany metodologicznie do opracowania biografii kandydata na ołtarze (dodać należy, że ukończył
także kurs dla postulatorów prowadzony przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie) jest kompetentną osobą dla przygotowania takiego opracowania. I moim zdaniem z tego zadania wywiązał się w sposób właściwy.
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