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У 1991 р. згідно рішення Рівненської обласної державної адміністрації на прохання
Архієпископа Рівненського і Острозького Іринея (Середнього) на місті діючого сільського
приходу було відкрито Межирицький Свято-Троїцький чоловічий монастир. 16 серпня
1991 р. відбулись перші монашеські постриги, які звершив владика Іриней. Він також
рукоположив насельників у священницький та дияконський сани. Відроджене
монастирське життя очолив архімандрит Феодор (Мельничук), який і на сьогоднішній
день є настоятелем обителі. Багато працьовитих рук – це не те, що одні, монастир почав
потихеньку оживати і відбудовуватися, відновлювати свою старовинну благоліпність.
Зокрема, були відремонтовані і приведені в стан життєздатності келійні корпуси, адже
південний корпус не був заселений ще з часів францисканців.

У 1993 р. на першому поверсі північного корпусу було обладнано трапезний храм на
честь ікони Божої Матері “Виховання”, який освятив Владика Іриней. У 1994 р. з
благословіння єпископа Анатолія при монастирі було відкрито Духовно-пастирське
училище, яке діяло до 2000 року. У 1999р. головний Троїцький храм немов струсив
павутиння риштів і показав свою відновлену красу, золотий блиск центральної бані,
зіркову блакить чотирьох бічних куполів та засліплююче сяйво нових хрестів на них. У
2004 р. чудотворна ікона Божої Матері “Життєподательниця” була поміщена у новий
різьблений позолочений кіот у вигляді каплички з куполом. У тому ж році зі смертю
перших ченців на місці колишнього рову, біля східних мурів, було відкрито монастирське
кладовище. У 2005 р. були поновлені розписи частини храму над хорами. У2006р. в стіну
дзвіннииці вмонтовано мозаїчну ікону Божої Матері
"Життєподательниця " У 2007 р.розпочалась реставрація розпису всього храму.

В наші дні монахи Межирицького монастиря живуть у відповідності з віковими
традиціями православного монашества.

Основою монастирського життя є піст і молитва. Монастирську ввічливість скріплює
святий послух. Молитва в монастирі поєднується з працею. Вдень братія несе
різноманітні послухи, це - реставраційні та господарські роботи, праця на кухні, в полі, на
городі, квітнику та інші. У монастирі виготовляють свічі, є також просфорня, де
випікають просфори. Для паломників діє готель.
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В теперишній час у монастирі порживає 22 насельника, які несуть постійний духовний
подвиг.

Несучи подвиг поста і молитви, братія молиться за святу обитель, за державу, за живих
і мертвих, за весь світ. Іхніми молитвами і працею, щедрими пожертвами парафіан і
гостей Свято-Троїцький Межирицькій монастир поступово відроджується і набуває своєї
давньої краси і могутності доби князів Острозьких.
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