
 2000 - 2010

 

2000r.  

 - Wykonano prace remontowe na probostwie: 3 pokoje i łazienka na piętrze. W Domu Katolickim wykonano w części parafialnej nowe ubikacje i kawiarnię. Urządzono także mieszkanie dla ks. Jerzego.
 - Naprawiono rynny na kościele, Domu Katolickim i probostwie.
 - Ze środków D.O.D.T. i parafii został zakupiony komputer z drukarką. Założono instalację odgromową na Domu Katolickim. Wymieniono przewody i izolatory na probostwie i w domu gospodarczym oraz wykonano nowe oświetlenie zewnętrzne na probostwie. 

2001r.

 - Założono nowe ogrzewanie w kościele (promiennki ciepła), wykonano remont organów, zakupiono kosiarkę spalinową, wymieniono w kościele wszystkie żarówki na energooszczędne.
 - Wizytacja Ks. bp. Teofila Wilskiego i bierzmownie. 

2002r.    - Wymieniono stary piec CO na nowy na plebanii.
 - Wycięto wszystkie suche drzewa na cmentarzu.
 - Naprawiono uszkodzony podczas wichury dach na kościele i plebanii, 
 - Na plebanii wymieniono uszkodzone rynny.
 - Założono na plebanii nowy piorunochron
 - Rozpoczęto wymianę starych ławek w kościele na nowe.
 - Remont plebanii - kuchnia-remont kapitalny, skrytka, dwa pomieszczenia biurowe, wymiana 10 okien, nowe przyłącze energetyczne.
 - 17 listopada 2002r. dotychczasowy proboszcz ks. Wiesław Kondratowicz zostaje  mianowany przez Ordynariusza bp Stanisława Napierałę Kanonikiem Honorowym Konkatedry Ostrowskiej.
2003r.  

 - Położono kostkę brukową na podwórzu z tyłu plebanii, nowa  brama i wjazd z tyłu podwórza, założenie trawników z tyłu plebanii.
 - Postawiono pergole do kwiatów drewniane i metalowe wokół plebanii.
 - Podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej.
 - Wymalowano fronton i szczyt kościoła oraz zakrystię.
 - 11 września,  Pani Jadwiga Narożna, najstarsza parafianka obchodziła 100 lecie urodzin.
 - Poszerzono prezbiterium w kościele.
 - Ławki w kościele zostały wytapicerowane.
 - Założono wkład kominowy na plebanii.
 - Remont i adaptacja Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Trzeźwości (finansowana przez  księży Diecezji Kaliskiej)
 - Bierzmowanie - sakramentu udzielił Ks. bp. Stanisław Napierała.

2004r.  

 - Od 6 do 13 marca  odbyły się Misje Święte. Obraz Miłosierdzia Bożego przybył z parafii Piątek Wielki  - Mszy św. przewodniczył Ks. bp. Stanisław Napierała a rekolekcje głosił O. Krzysztof Łaszcz - jezuita.
 - Wyremontowano 3 pokoje i łazienkę na parterze plebanii.
 - W budynku gospodarczym wymieniono okna - nowe luksfery.
 - 14 i 15 sierpnia  Straż Pożarna obchodziła 75-lecie istnienia.
 - Wrzesień  - 10 rocznica powstania Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa   Trzeźwości. Msza św. odprawiona przez Ks. bp. Teofila Wilskiego.         
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 - Zadaszenie nad głównym wejściem na plebanię, nowy murek i płytki na schody.
 - Zakupiono nowe figury do żłóbka i grobu pańskiego.

2005r.  

 - Śmierć Papieża Polaka Jana Pawła II   2 kwietnia godz. 21.37.
 - Nowe nagłośnienie w kościele.
 - 19 kwietnia  wybór  kardynała Józefa Ratzingera na nowego Papieża Benedykta XVI .
 - Pielgrzymka do Sanktuariów Włoskich (Modlitwa przy grobie Jana Pawła II).
 - Naprawa i remont nawierzchni przed kościołem ? nowy beton.
 - Nowe pomieszczenie na śmieci dla parafii i D.O.D.T.
 - Nowy, zewnętrzny komin CO na plebanii.
 - Gruntowne malowanie kościoła, odnowienie ołtarza głównego, obraz z  Papieżem Janem Pawłem II nad prezbiterium, odnowienie Drogi Krzyżowej i konfesjonałów, nowa wykładzina wokół ołtarza i tapicerka na sediliach.
 - Nowy krzyż przydrożny na granicy Suchorzewa i Kowalewa - stary złamał wiatr.

2006r.  

 - 31.01.  śmierć Pani Hrabiny Elżbiety Gozimirskiej.  Żyła lat 97.  
 - 25 do 28 05.  wizyta Papieża Benedykta XVI w Polsce.
 - Lampy oświetlające kościół (współudział P. Adamka  - Burmistrza Pleszewa).
 - C.d. chodników na cmentarzu.
 - Wymiana 5 okien na piętrze plebanii.   
 - 8 m. drabina do kościoła.
 - Nowy plan geodezyjny cmentarza.
 - Budowa tarasów z tyłu plebanii i przy Ośrodku.
 - Nowy parkan wzdłuż kościoła i plebanii (Buduje Starostwo Powiatowe w zamian  za kawałek ziemi przy drodze Pleszew - Dobrzyca; za bramę główną i kawałek parkanu płaci Parafia - 12.000 zł.  Przesadzanie kilku dużych drzew).
- Jubileusz Chóru Parafialnego - założony w 1996 przez Ks. Wiesława a później przejęty przez Panią Magdalenę Łuczak.
- Spłacone zostały raty za malowanie kościoła.

2007r.  

 - Zgoda Penitencjarii Apostolskiej z Rzymu na odprawianie Odpustu św.Walentego.
 - 21.01.  Koncert kolęd w naszym kościele ? przegląd chórów z całej diecezji.
 - 11. 03.  - Wizytacja Biskupa ks. Ordynariusza Stanisława Napierały i Bierzmowanie.
 - 25.05. - 5.06.   pielgrzymka do Grecji śladami św. Pawła.
 - Nowe przyłącze energetyczne do kościoła.
 - Nowe piece z podajnikiem na plebanii i w Domu Katolickim.
 - Cały rok spłacamy raty za malowanie ołtarza.
 - Nowy silnik do hydroforu.(Korzystamy z własnej studni, woda w gminnej  sieci wodociągowej skażona bakteriami coli). 
 - 19.08.  Diecezjalne Dożynki w Pleszewie.
 - Sierpień  - śmierć Siostry Tymotei Wojtysiak ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. (Pochowana jest na cmentarzu w Dierżoniowie).
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2008r.   

 - Od 12 do 14 lutego  - wznowione rekolekcje ku czci św. Walentego, zakończone odpustem. Rekolekcje wygłosił Stefan Hrynyszyn. 
 - 29.02.  Firma p. Stefana Rzepki z Bucza/Kościana naprawiła uszkodzoną przez wichury kopułę na wieży kościoła. 
 - 22 czerwca  - bierzmowanie  -  sakramentu udzielił Ks. Bp. Teofil Wilski
 - Nowy krzyż przydrożny w Suchorzewie - ufundowali mieszkańcy Suchorzewa
 - Postument kamienny pod figurę św. Józefa przed plebanią - likwidacja rozpadającego się klombu
 - Wymiana CO na piętrze plebanii i pomieszczeniach biurowych (Firma p. Pawła Leoniaka)
 - Piec olejowy na plebanii (na tzw. przejściowy okres grzewczy)
 - Antena "ERA" GSM na wieży kościoła.
 - C.d. chodników na cmentarzu
 - Nowy ornat, stuła , bielizna kielichowa - dar PP. Marii i Bolesława Brajerów

  2009r.  

21 marca  - wymiana na nowe uszkodzonych rynien na kościele i opierzenia na Domu Katolickim - firma p. H. Bukowskiewgo z Kotlina)

- 6 maja  - inauguracja obchodów 600-lecie Parafii i 50-lecia konsekracji kościoła

Obchody 600-lecia:   rekolekcje, Msza św. dziękczynna odprawiona prze Ks. Bpa Ordynariusza Kaliskiego Stanisława Napierałę, wspólne zdjęcie Parafian przed kościołem, wspólne, z Ks. Biskupem i zaproszonymi gośćmi, biesiadowanie mieszkańców Parafii przy stole w Remizie -  wspomnienia, śpiewy, pokaz multimedialny przedstawiający historię Parafii i jej mieszkańców, ystępy artystyczne.

Imprezy związane z obchodami: mecz kleryków z Seminarium w Kaliszu z reprezentantami Parafii, mecz ping ponga 
o Puchar Proboszcza, wystawa filatelistyczna w Domu Katolickim, wystawa zdjęć opisująca historię Parafii i jej mieszkańców,
 koncert chóru z występem solisty Opery na Zamku w Szczecinie P. Tomaszem Łuczakiem.

- Zakup kostki brukowej na budowę parkingu przy kościele
- Wymiana części rynien na kościele
- Naprawa dachu na Domu katolickim
- Wyjazd do Gniezna na grób ks. Prałata Aleksandra Szymańskiego
- Obóz w Chojnie
- Obóz w Kluszkowcach dla młodzieży zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwości "Dom"

2010r.   

- Utwardzenie części terenu koło kościoła - parking
- Wybudowanie nowego śmietnika na cmentarzu
- Renowacja i naprawa zegara stojącego w kościele
- Obniżenie lamp ogrzewających kościół
- Nowe reflektory przy ołtarzu głównym
- Solary na Domu Katolickim
- Posadzenie iglaków przed Domem Katolickim 
- Obóz w Powroźniku  k/Krynicy Górskiej zorganizowany przez KST "Dom" 
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