
XX w.

1901/2r.  - Budowa nowych organów. 
 - Budowa murowanej szkoły w Piekarzewie.
1905r.    - Ks. Roman Lorenc zostaje rządcą parafii.
1918r.  

 - Proboszcz ks. Stanisław Piątkowski buduje na dworze kazalnicę, w kościele uzupełnia balustradę.

1926r.    - Umiera ks. Piątkowski i parafię obejmuje ks. Edmund Gruchała.
1935r.    - Zarząd nad parafią obejmuje ks. Aleksander Szymański.
1938r.

 - 17.07.  - postój z relikwiami św. Andrzeja Boboli na stacji P.K.P. Pleszew w Kowalewie. Tego samego dnia następuje uroczyste pożegnanie starego kościoła. Niedzielne nabożeństwa odprawia się w stodole plebańskiej.
 - 18.07 . - początek rozbiórki starego, drewnianego kościółka.
 - 28.08.  - poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy kościół przez ks. Biskupa Lubitza.

1939r .   - W sierpniu ukończono budowę. Dach pokryty zostaje dachówką.
 - 13 października  aresztowanie ks. Szymańskiego przez Niemców.
1945r.    - 17.01.   - Spalenie i rozbiórka kościoła parafialnego w Kowalewie.
 - W lutym  parafianie urządzają prowizorium kościoła w baraku poniemieckim w parku p. Brzozowskiego.
 - 22 marca  z G.G. powraca ks. Szymański.
1947r.     - 12.10.  Ks. Prymas Kardynał August Hlond dokonuje poświęcenia kamienia węgielnego pod nowy kościół.
1948r.    - marzec  - wieża kościoła zostaje odbudowana.
1949r.     - sierpień i wrzesień  - montaż konstrukcji stalowej.  
1952r.    - Zakupiono materiał świetlny i głośnikowy.
1953r.    - Wykończono klatkę schodową i chór. Założono gromochrony i oszklono okna.
1954r.    - 31 października  - poświęcenie kościoła.
1955r.    - Rekonstrukcja ołtarzy, ambony i chrzcielnicy oraz remont plebanii.
 - W miesiącach: wrześniu, październiku i listopadzie kładziono nową posadzkę w kościele, w grudniu  zaś balustradę.
1956r.    - We wrześniu i październiku stawia się nowy parkan.
 - W grudniu  wykończono główny ołtarz.
1957r.    - 3 luty  - poświęcenie Głównego Ołtarza przez  Prymasa Ks. Stefana Wyszyńskiego.
1958r.     - Złocenienie ołtarzy, ambony balustrady i chrzcielnicy.
 - Założenie podłogi pod ławeczkami, kupno chodników na cały kościół.
 - Założono oświetlenie stacji Drogi Krzyżowej.
 -  Postawienie figury P. Jezusa frasobliwego.
 -  7.08.  - nadchodzi stalowa konstrukcja wieży.
1959r.  

 - 9 sierpnia  -  konsekracja kościoła.
 - 11 października  nadchodzi reszta konstrukcji wieży z krzyżem, remont i przebudowa plebani, budowa nowego budynku gospodarczego.

1960r.    - Dwa nowe konfesjonały. 
1980r.    - Parafię otrzymuje w zarząd duszpasterski ks. Bernard Sołtysiak.
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 - Ks. prałat Aleksander Szymański został przeniesiony w stan spoczynku.
 - Na własne życzenie zamieszkał w Poznaniu.
 - Kupno ołtarza soborowego.
1981r.    -  13 października  - śmierć ks. prałata Aleksandra Szymańskiego.
 - Na życzenie rodziny pogrzeb odbył się w Gnieźnie.
1982r.    - Poświęcenie nowej wieży.
1984r.  

 - 12 sierpnia  - 25 - lecie konsekracji kościoła i poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Domu Katolickiego przez Ks. Kardynała     Józefa Glempa.

1985r.    - Zainstalowano witraże w oknach kościoła.
1986r.    - Postawienie figury Jezusa Zmartwychwstałego i figury św. Józefa.
1987r.  - maj  - postawienie figury św. Floriana, montaż kolejnych witraży w kościele. 
1990r.    - W połowie maja rozpoczęto przebudowę organów.
1993r.    -  31 października  umiera Ks. Bernard Sołtysiak.
 - 18 grudnia  parafię obejmuje Ks.Wiesław Kondratowicz.
1994r.  

 -  wiosna  - ukończenie nagrobka Ks. Bernarda Sołtysiaka.
 - prace adaptacyjne pomieszczeń Domu Katolickiego, wykończona zostaje część mieszkalna, w salach kawiarnia i świetlica.
 - Początek terapii trzeźwościowej - na terapię przyjętych zostaje 3 księży (koszty ich utrzymania pokrywa biskup z którego diecezji pochodzi ksiądz).
 - 8.09 .- poświęcenie Domu Katolickiego przez Ks. biskupa Stanisława Napierałę.

1995r.  

 - wiosna  - rozpoczynają się prace remontowe kościoła: malowanie głównego wejścia, naprawa rynien, modernizacja zakrystii, założenie nowych zamków do drzwi kościoła, malowanie sal i ukończenie prac w kuchni w Domu Katolickim.
 - Nawiedzenie obrazu Św. Józefa.
 - Na cmentarz zostaje doprowadzona woda.
 - Rozpoczynają się coroczne obozy w Chojnie, dla dzieci i młodzieży z naszej parafii, których tematem jest profilaktyka trzeźwościowa. 
 - Wizytacja Ks. biskupa Stanisława Napierały i bierzmowanie.

1996r.   

 - Ustanowienie przez Ks. biskupa St. Napierałę Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Trzeźwości.                      
 - Ks. Jerzy Siwik zostaje przydzielony do pomocy w duszpasterstwie.
 - Utwardzanie alejek na cmentarzu.

1997r.  

 - Tynkowanie wieży i ścian kościoła, naprawa rynien, nowe metalowe okna na wieży, betonowa posadzka na chórze, naprawa dachu na kościele, Domu Katolickim i budynku gospodarczym, nowa szafa w zakrystii, malowanie kostnicy, druga ubikacja w domu katolickim.
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1998r.  

 - Uroczystość bierzmowania - Ks. biskup Teofil Wilski.
 - zakupiono: lampy oświetleniowe wokół kościoła, wykonano: naprawę dachu na plebanii, malowanie okien w Domu Katolickim i części na plebanii, malowanie figur wokół kościoła, część chodników na cmentarzu i wybetonowano śmietnik cmentarny, zbudowano scenę w Domu Katolickim, wykonano instalację odwadniania piwnic w Domu Katolickim.

1999r.     - Budowa chodników na cmentarzu.
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