
XVII - XIX w.

1605r.  - Ks. Grzegorz Przbysławski zostaje plebanem w Kowalewie.
1623r.    - Jan Dolechy zostaje komendariuszem parafii Kowalew.
1635r.    - Maciej Krobski - komendariusz parafii Kowalew.
1638r.  - Budowa drewnianego nowego kościoła.
1643r.  - Pierwszy legat Mikołaj Parczewski  zapisuje na kościół 1000 zł.
1695r.  - Ks. Pietrzyński - plebanem w Kowalewie.
1719r.  - Ks. Walenty Śniadecki - plebanem w Kowalewie.
1744r.

 - Pierwszy raz czytamy w Aktach Kom. z Włocławka, że w Kowalewie istnieje szkółka parafialna oraz szpital dla  ubogich i starców. Mateusz Duszczak proponuje Bożą Mękę, do której odbywały się procesje w dni krzyżowe.

1755r.    - Proboszczem Kowalewa jest ks. Józef Kempski. Złożenie Ksiąg parafialnych w Kowalewie.
1763r.    - Odnowienie i rozbudowa drewnianego kościółka przez ks. Kempskiego oraz jego wewnętrzne wyposażenie.
1782r.  - Główny ołtarz obdarzony przywilejem papieskim.
1795r.  

 - Najniższa liczba urodzeń w parafii Kowalew na przestrzeni ostatnich wieków - 9 dzieci.

1799r. 

 - 24 października śmierć ks. Kempskiego, który doprowadził parafię do porządku. Po nim zawiadują parafią przechodnio i pomagają w pracy duszpasterskiej: ks. Jan Hulewicz, O. Dądrowski z Konwentu Koźmińskiego i Florjan Karwacki.
1801r.    - Proboszczem zostaje ks.Józef Karpiński, który odnowił kościól i budynki plebańskie.
1813r.    - Kradzież w kościele, przemarsz wojsk, epidemia cholery, która zabierze 48 osób. 
1820r.    - Parafią rządzi ks. Jan Reszelski, który wystawia nową organistówkę.
1822r.    - Ks. Piotr Kotliński obejmuje urząd proboszcza w Kowalewie. Komasacja pól w Kowalewie.
1829r.    - Założenie nowego cmentarza za wsią, gdyż stary wokół kościoła już zapełniono. Ks. Kotliński zarządza parafią Kowalewską i Sośnicką. 
1830r.     - Budowa szkoły elementarnej w Kowalewie dla wszystkich dzieci z parafii.
1831r.    - Wystawienie drewnianej dzwonnicy obok kościoła, do której wciągnięto dwa dzwony z wieży. 
1845r.     - Założono Bractwo Wstrzemięźliwości w Parafii.
1847r.    - Zakupiono baldachim dla kościoła.
1852r.    - Panuje cholera w parafii - 126 osób umiera. Zepsucie moralne potęguje się. Nieślubnych dzieci 8 na 40 narodzonych.
1854r.    - Panują wielkie nieurodzaje w parafii. Budowa drogi Pleszew-Dobrzyca. 
1864r.    - Umiera Ks. Piotr Kotliński. Parafię obejmuje ks. Andrzej Kamiński. Budowa plebanii. 
1868r.    - Parafia liczy 991 dusz, w tym 20 protestantów i 5 żydów. 
1886r.  

 - Ks. Kamiński umiera. Komendariuszem parafii zostaje ks. Echaust, powołany z wikariatu Sośnickiego, przynależnego wówczas do parafii Kowalew.

1891r.     - Parafią zarządza ks. Szubert.
 - Dr Leon Mukołowski sprzedaje dobra parafii Kowalew Komisji Kolonizacyjnej.
1893r.    - Komendariuszem parafii Kowalew zostaje ks. Łukasz Bendenek.
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